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 يمل تؤ ار دهججابنلبعو نمأ الدرع ناار رالف صلادصنو
 |! ميرال خازم (عديسلا مكن ينمو معا !ءادعب نايت بد ولو

 ياخ امم مفي نانلشيوب طر رجوترا عد يراك هدو اندم
 بيان رنين السوال دج انا[ عمرا ]تحف مقيزملال مج
 | ساد ثور نر فلان ئيفلالرارسلاد اغتسل

 ا هوك دوت مراجرانم 000 1
 ماو اين ىلا ماظن زرع بسر نو /م منعا لل وقول ةواحم
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 مويلطبقلاو زكي نيلاو شما عال و وساد 1 ظ

 /نأتدحا شون و ىش بت درت و اوهءهكوفو نم قلل
 56 مرحاو اكوا ]ول اء تعفو ملا ت امرحتلا
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 يوفي رطب هرزاست جام كاب
 نبإ تاقدتصالاطب كيلا وضاع فلم"
 *اغلاو باكل از عتبناب اميز بسال اق نابىذالاو
 تصولاب بدع امو مرح كبس اب ةءابشلان تكرم ٌككبماب
 تابوت دان كيا علا ناو
 ككاو كر كس روسو سارت دوت
 نعم[ يئاجبزلاومزاك اكان يماب وعارتك تمايز تم

 5 ايس تبعا 0
 اوال خب ارض بوك نايم ظ
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 بي ويكمانع اكس عونا لئبإب ريصلا موب ثف لاني
 كا 'د اب يقلارباقاؤ كتب القمل تبرك بقول
 الي (ر طروللا تن ارواع دلو ىدغلا إو فوزاسإلا

 لود ارو فغيسلوقبو اع ب والو بون رز وع صانع
 قواميفردفاونبلااككو لءتإبل هد "درك وعل ذواتنا
 مما ةرالازف |و ابا و امرلا م م ,مو ماو وعلا دم ب بتايا ب

 4 فحزا مو رادغك م لفك اراك شاءمل وى لف تناب

 كلتا تجوع وتعاون كل! داب تاناالا:تاناب
 ال غدج ا اةكدأب رم بالياسو مارس كلل هم:

 ليو كاوكاو الار ابتع ( مرو جوقكوم اعلا ةدافن البا
 لمس واجن ”ايزف اكللر اغختبمال تلا كداب ا اهتالاو

 كلكلجنن | اخ الاوجْا ناين بن بلااذج 2 ءاتللةرثزلا
 اي دلاوع صر ةزمالا لوط اي )راي يشلا ا( باور
 ابل كثي ابانزلا كلا از تي اولإنقوغع لشكفاب
 5 .. اههزكس فاد, ونص مدصلا كري كلب كزيلازبك
 : شؤاطوكلاو كاين ل/لوغلر وع ايفر ال مدتها رش لم
 ض١ لال ازي اسس و بويالو تا اوطلا هولمز ذاتيا

 هيد 3

 . طاظنل لا هصبل ضع رار تاسصف'فزف كن كن اب

 الب اوف |ناكسوبع ان صلوسرلا:ان كوشي آاندابع
 مورا !سنلاو عارتسلاو»نفاووغم إد اب بينك * :
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 . هل نييورولا (نيبب يزعل روزي بيلورسرا
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 . ولو ضو يبا مضعل بضل جل الملا ىلا ون اك
 ال و ءوصقملانزيع مرعلال ناك( لان الة اودلاو از رتنألا

 وص اننلاو ثرراوتلإ م طمو كاسنالا شوش دلو كيس
 دلني في امرا شياو ظعنسا] وتلا وهالا ره د
 7 ريمان امييلار وها مظتتنب الو زلة ج ابا عمره لخلل منيو

 5 مرا
 لفات ه رده بق دم اهلا ئه اذلوزتغلاو بترا حست
 وشما ءاضأ ثيل « ف حلالا قلع ساانلا عئتخا واذ ل

 بوي اغو(دصت حسين بنوع مز نا نقل اما جاو نونا ووك توب + نول 7707 رع علقم بير »وجو لا عفر عاصتنلا عطا
 ايبود وحس رذلا بكر ايسو رات ابقي
 وم اختل هالغو الا و اكمل و نحس ينم ارئابسو
 هلام ر فيش لا نك و ىطل تورو ماكل راض حسبو
 ١ وجال !كاىالارص رم ولا رخال 87 5 كو هدا ىل

 ١ البال نم ئلاغب علف نيرتتلا ورا الاوهو ريفر ْ

 علوي زجاج و وغالب جة ووو ل شسلا#* ناو.

 2ؤلالم »ال كا وراق يلالا نال صولا ذى ليك كا
 بجو ىلاولاووام ن يلئاعلاعّص اذ آلاب لوقلانع
 لال ىف لال ءىاعلار ضي لاخذ كرب و اتلاوغُس ال ةزفللا
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 عطب تاارذلا نم ةرهل لافدا ادا

 ا ميكا دي طاهسلا ص و
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 ل نع لاماؤمم اعنا مز
 5 5 دوا زعلو ارو اويل سا

 1 . ؟ةرتلاوعوخرلا هيلعسمب اولاق ول لو اد اق فورا نص ل )ل يشب 31
 و 6 ايل نار سو هيلا ايش نأ

 واله الاول: كافرط يطا هنضوا ال :
 ٠ مس اذو|بصنم ويلي ال مبيل اجت تتشوا,ل [ضاوموا هبلعامدو) فلا ا
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 ا لنساء زل يباع هيما رو ظ
 ع ىلع عديت ناذكو نيل, ةوشانسلا الد يشنا فذ

 م داكنم ميز مو كّرخت و 2نل دنع ةايملا الع جوفسمملا
 د 10 ل

 3 تح اه م وت 2و تر ووسط م دانه عزخو كرت إو وبقت
 ىنال حلل ادئع ويح مانا ئوبلتم ار

 ناك عوفسم تاو حا 0
 ثتخ م اوك الة اه كن ناطافآلا كرت 3 فرعا ة اس عدول
 تّنم ندي اهنيك حم ناوزكف اق
 انوكوت ثلاث ناوكشنال رمش ما أ” ناو لكهت اهتفبت ناو لكم ال
 لكؤعشاك اعقل است ايجيرلعماو كلل ادلع[ ابح ماي اذارلك
 اهدنعإكه وي تبت ليي أقنم عزخ ةرقب قا مدا لاخ
 ادم او هرغوال ايتن وذا نك لكؤب ال ةعيدجرفبا دلقبو ده | حب عوبلم مثال

 نك اككوفسلا ملا نم دل انم د/ملاو مّرل اوطيموتقئلا : طوب

 5 فرلا وسخ جزل اعد يون زملا قب قلاوونبسملاهتلااماو ىرخا ةبااذك
 وسلا فبوكدبا نعورهاط جلاد اس ثلا مدلاو ىداتملا ل لاف

 مح ذاتحالا نال نابب الإو بايقلاو نودع ى بلو ىرقلا ب ترحاوكوكأل ا
 "أم ىقخاماو ]رجا لك نكرر حل 0 همخو ناك لكالاذ نيل
 17 ا حش لهن 1 امزحد ا ياا مالك ان 5

 فلا زال زرلل عرحشس عايش الاز وبحر وع نجو نسجل الر يرحل هايج
 3 مشبب يوتمل عفر !.ن رن مهل له ا أمو كليو ,ةوتجال ل شى ب

 "بازل الكادر هنا الام ارامل تا:



 هرقل جب نئلمعلا بجوراع عيطملب تم لل عم ومب ل
 :و ممالللو يز اًرلاد رؤتلملاو بْدَرَو :اذكة م ابوك كنز غل لهاامو

 لاقؤو ذل ل إل منن كلانا يضل م امال سم ربا
 :مليلا تفو ف ياسن ا جو ة.ةاشن جذؤم ءاجث ةبعلو بلك الك
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 ن6 ناوزفكم اش الا ك3 مل بهدم 64 نا است احو فاس
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 هالو تاب وتناجو فيلا لمت ةلا وكت شو
 ١ .ةوؤملاو ثتام ىفعشملاب ةيورشملا وهو ة3ىتوملاو نن اختك
 1 ير د ا
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 1 «ازشعف نال يحج | ظ

 و 5 دنم ليواد ءورضلا وعرف طرح ىده
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 انكار عا سنمف ىو * انش ءيف « كول لف نوبل إب تن كول[ . فاوميترروبا لاق زا م ايسر تيربج عمم عب بلان دار | دهد
 '. روطلا نصرا ىدو است باز ى ]كاكا ]مم الزمرد لثعآلا | ييعو قو :ةلاعشس عانت الا وكيوت ةليغسلا«الط اوئجبلا
 ١ ازور لاو لفبلاو نلهالارهسو ل الزيد اص ىو تخلل

 هَ ٠

 ”رعزباو عونرلاوبقلاوناكفلاو فيلل أ قزلا عفتالاع ...٠ .٠ ١ : هلو يي 11 ف 7
 شاملا خوف قجريشم سنن انف لم ماكلعاو مل تادف كك هل لور ات عا نك ةكدس 'ل كسل ارب ا وشمل دعب 7 6 ب أ 5 2 : اى. ويروي لملا و اونمل دس زنقلاو ءانئعالا# ذأ 0 ىلإ قفلا هك هط وسم ءلو ماو فطن ل اكمس الا تالا نوبل 2 "5ك

 نلمح مانو زءقلاو اصاسنلا ثان ينمو أت دنعطقف
 لئاقلانعاوفعاؤ١*ءانلو الاو لوتثملا لول غيل "د اكلك بجو
 خالف ناؤلانعمهقح طقس ءاشل ء ًءذلا ىا ذهل صاّصلا
 و ومال اًماَصِق انش لتقل ابايثتر 2مل ابا دعو لصلاو| ىفعلارور خهنم ىيتؤت نف دل اذخ اور نفل ب الك دعب نيرعنلا مه

 تح طقس نول او.ءابلو الا ضعت مادو ةرخالا هداتلا بالع 2 :
 ليلا ءأنرتس |ّنال ةئدل نم مهنص لَو يم ايصخلازم نيقأب ةنبا بعمر عا 2 26 4 - و . 1, #4 ا - | و / بقلا 7

 مُهلوةبدلا ذخلادمد انف اًدحآ اع لكس هيل اصووما

 ءاكك اقف ىشمبلاوفميزيمع تعبث رهو ]نافل ةدجا لأن
 نكات سد دج مهنتح ايوا ااا وادع ا بازل سئموهف ىنعل لعدم ]ناقل مهلم نق نث كلل

 ظ ا الاف جرو كرنب : عل اميلع حلالاو بسلا زو نركز اهوى ا جرو يور افيننغ ىكدو ةتوود طبلأ ةلا ذك كئذل وجو امن ميو ان اكل ليمن نضعبلا وفعل ص صقل اتم ل نشمتل ا ءنعدا هيذ اكيد لام د4 شدا نودع انهن
 لان



 - صاينلامالسلا هيلعوسوم عرش و نو امزع تاو داعم
 ب اطاصنل اا شنعيرش :1مغالوزملا مالم اميل هوسبع عبر 3
 هبلقلوش اور عفن ايرعلا "للص اعزبت اج جيضلاو نخينعلاو
 ابأب هقينخحو ةيرتنا جر ]بنمو كد 'دجد ردع نذ هذ قدا

 هلنصْسلا ةحىرعنو ذاملا نعإنقوا ملا ووفعلا دست ولنانإنت

 ظ ةاولعإبل دبل ةدراتلأب وخلا ةمصامقل ابيل د
 : يسون طع نذل ادم ط أخ 1 ىاصنال لئالا

 ٠ ظ انشأ نع نك :يالاخحا ءأو صاسقلا كدكع نك مانيلا اهن اي للفن

 )ا ظ لاو |ننل امن ةئخالا عطِ معراج 5 ةقخاب دانا ئش هيخا

 تمول ب 2 217 لعا صدق اوريشتلاب 200002 فا
 ١ ارا رمد ساو , عب سلا لاو مصولا اء ىبن ّتأرترمملا نو

 0و دبجلو انا ةيتمولا ءافع باع عب بتياو ثول ديب نملاراغ !

 "تنس ا وماون كتر لاسم يم قحا وم يلعاتتدب اايمراد
 اجرت نللطشلا ٠ اور عنعةبوتكم مص ولا ]ايل ةثالث جاور ىو
 1 ىلعاو نول انباع نار نمو داعاتت الصلات
 ملعات *قكررلو وبوس |نعو جام نبا هبل اكىفعم ن اول يف
 1 هئاحت مس هيلع تشب! ص تب الوس مدنعأك . ىلح انك
 0 9 ىلب اولاذ مناك كبل لاق تالف ادمدئيا لوس سابزافف لجزم

 ' ظ يعني |ءاور ءديتصو مح نم اهضغراع ةروخ ا ماك هت م

 ا ور د! كه يلع كت ليا ووابس نان
 1 نم اعةدجاو يَصولا نر لس وال لوغشلا 12 لمقلا اور وخلا
 ْ مدلك ل كح هبلغيل قم سلا فونحوا لكن نإ نوطخش قياع4
 بكوتست ثراو ل 4 نائلدلا انلطملامل |. ةيتمولا اجى بتخإت
 , ١ ناؤسول | قيطو نساء ليرمف_و ىلا يح الا بجاولا و
 هج ع م | م دخلو اوفو بك وأ دك دنع ليك



 لغم نا مو هسأمراشإف ىوأوءنمضل ظ0559 7
 انه ززاوتل اذ لاوو ُهصو تز اج ؤطئتل ل! عردش ناطق تام
 ديمو انا داسل نع انو ناؤص ان لفزتافمن نس
 0 اى سرخالاك الهول دلو العلا :لرنثع ”متدآش ام

 49 :ننا لل بهؤف لاب اصاذإِط املا تامقاو ذو مالكا ؛

 نس ةّرم ب دارا لأطو م ه ائترؤو بكو[ىض كشاف مالكتأ لع
 ه3 اكسال قزح اقلح اول اب ةطيبلاف سيخ الا هل نموه
 اكو ورشملاووتمغملاو عْيبلاكتازومضملاو تانامالاو عبادولاو

 قوتك قب مانزتسالاوورجلا ويلك بل قرنا
 درو نبذل ءاضنب ىضئيلف اهونعم ه]زرتسالاو اكذئرلقلا
 > اناونيخآلاَو ءاضرلاو تابومشملاو تاناهالاو دادولا

 نهج اوس ءاشلا 06 لاب 0
 ا تسوؤملا قس انس وزي أغا

 ليلاو لاطرا نام اهقلاو اههدحا ةجذ واريىشمو ارت نم عام ارم
 نيونافألا و ءمضو :ثلثلا هفاناو [هبرفق ابرد نوثلثو دئام
 ارد عاضلا فسم كين ب 6 عروش ة الص متن او نما رولا
 ظيرلارجر رو اوك لعاهرد سن امن تاع ىموب نإ[ ىف ادن (هنع
 كلثلا نه نا؛ دنع نب الا نميف وزع ٌتخاورنول ادا ميلع

 مشا ةعبمو ناو ماعبص ونس ف هذ طن نا مويلف الط اميرد
 .ابنقول هما روتإب تسولاو نيام ننام غلب ااا اذلصو انا
 لاولاوا ىضول | لع نيننن بجبلج اولا( ناو زم لواداطعال
 نايوناو هنيفنل بسوتيلو وبل اب تنمو افرو ندم لانالخي
 1 وس محل ان ثلثلا اذا تحمام« ارفق
 ظ 0 اني[ بعتو هرزعب نا

 يرو ين نانا انكي لت اما

 تالا

 8 هدضشت نيسان ين يي را نضممج ل 7 1 ا او 8 فيي ديتجت يآ ةدومم
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 ملول ا حم ل ناعم ل يف وعاو مؤ تناولا
 نان اوال ابرعداو ثلث انني دااماو ىرولل

 دلع . جلول ذهباشحوام يرن ثا دقف ذلنض اون عيوب مواتايشلا

 ءنلاماكرف بفرق لوف ثلاذل الينحا اهرئرف دن انلإ لام نيمو ذا
 لل جياع ول هادا ةرلا 01 لوقا
 ميم لذا ثين لو كتبح اولا م كا 7

_ 

 2 ورشا يومك 7 3
 اةروذلا كحال اجو عاموأ ةلض فس منيان ولا غرو يلع

 ْ 0 مقوزوفلا ةفزصو هيل ألد "3 0 7 ا

 مواقي هنا اذاااد لأ انما ةؤتحو شالا
 اين يهاب رمال الل هسوئلدا اه

 ْثْلْخلا فت نال نادل عن عرشلابد : خص لاو

 معنملا اذن انكأت اى تاون سول دون ثيح نم دنع
 ياو نار ةاذكلابوموين 0 ظ

 الك ىموبو منيب مص ؟ ' هاني امتاإ '
 ا ”ةراذكك مهتوسك واادإل اسمو شع ماعلاوا كرك نيم
 تناك موسل١ هر اذكَماذ دعو متم تكا نييزوك قيال [خادشن لى, ال
 ع ند ىذ كدالا لعن نين اضمز لمثن اذان ناشر ا

 قاسفاىاسولا ادعتمتتال | ى ٍلحاو موب هاضف ةوبح#ل نراك
 06 فيرد |.ّتوبح ؛ةقدّصلا هلأ اناعس نك نشل خيا نع

 قدسنا ٍةسوهبلع تاتا قصاد ولا لعد :ةريملا نه اًباون
 هلام ق نصت نانوعمل هس د دم قمن ىبح 5 خلا

 "اف قخ اع نك( ذاو نيغو دو اد هأورمتوهرنع
 أملا كرت ٌنافسوب ءاوزهنينح دبا لعللهص 0
 "يراد اس لاما ول تزيح واو دالدالل



 0 جد

 غلاب ةدلونلا نا ءادهلا مرش و ةمدرشلا2 نلفت ةلط أددتمول او ش مثاع ءارز نافل ار اذل مو اةزرجركيضشالاو ةس دلدحلاو نيكل داو 2 كعسو هنئرو اجا. آلا ةلط ابرد ةيتحولاو احلا هاي هايل اون 4 ناومارفل اب"ادبب جا »يش هيلع نك كانا اولاضاجسب *اينفا ةلزمولاو منكم ه4 ناكميش اذ :لافو خ اذا لف ايمو نامل ننس ءاينغا هنريولاو سكات 4 ناو ص ال نادل غب
٠ 

 :عرش صل ظفاملا لاقو ئرانلل الو تلال دارذلا أيد قوس ال
 تاوقاولا نع الث ان ؟هارشا

 د

 ٠ نايا طقماو ذخال دلل قراذلا وشو ُط
 دةافخأيعوتو ةزككأهب 2 انها اد اظن جعرتهم ةلئسم انههو
 انين اذه ًالشم كوفي نآب ةفلطماديشولا ماتو هلع سس انلارثنك
 ناوم ]جذل يهدف رقلاو ةقرصأ هذ ان ىففلا [عالام ثلثا للام

 ل

 1: 2و

 فلا نمونملا ركن الرجقفلاوئيغلا أهنم لكي ىصوملا لوف ناب ننع
 -ه ١ كب الدادتج اةففلاو حلالا قب الربكيلاو لكلا يرطب لا عتمال

 3 6 ةثيصوا لأم ثللثو ا ىلام نعرف اذه لج نا, ريش ولاتضخاناد
 1“ كلنإا عمل مهل تلح ناسوصخ <ايدنا موتل ىا ىاغوهو ديرما
 دءارنل ابيب قلطل جول !ىنههضقولا :لاملا !زكومهيتعتلا
 «!.لها نريوسحتموتلوا يلون ىتخ ناو متعاأو زلال جال
 7 كلمو هسررتْت اهناما ذإوتح هنيعال هعف ألم ابوككمو ملح
  رككو ماكحالا يردوا نكمل كك اون اما ذاو ثداو ىاقاولا
 غلا نمدالاو خلا آم انتلاةهلتلانآَّق انعلا ىو تنك
 04 مئا نم ةبلص دا ساب
 اهدحاوت داذوا نانكسمرل 6 نمل ةوكزلا هيلغحو هاوس
 الفتى عجرلو اذ امش لوق ىف اكازلأ هعحو فتق الو ةقدشااو دتمولاو نقولا كح نغومف مهرد جام كواس
 ا ةهممس مرعب هل ند نك كك هننالاو ةيسولا لد: ةمرحوشو

 | معا
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 ماااف كير اوئبش انوار كرب نويت تبغ يبل اهئهأت نال صول اهعؤ ١ ”اهدال عاتب هلفغتألا نو دىنعملا ةجرمثووم يول نال و هول اوقع
 كما ةدأ كذا مدوهجومل مخي اب ىتمؤل امل قمل طول نس نيل اىلع
 3 : نابىكوماداىهوملاو اى ئتسسم لا لاملا لكك لوصر سالوني سانا (ج ٌساسو اينو داهنس ربعي نأبدهاشلاوا]ي يغسل فوندل

 1 يلع أملا ئنولعش اكسر اقالا كرت و فن اج الل ىصَو ناب ةيتصول اوطمو مرن ظ
 وهيل عبجو ام ىذاّنال ىهوملاواعمت الف ىدولل مغ لربما ناك نان
 1 0 ماكس مله عمست انت وملا أب اما اكبرتس ولع رجا عقم
 ماو هفضس أب امزم نحاولككز اوبر قول !ًي شت ميلعو ىضوما
 ةينغ لااا ةزلطلا ولا نافرج نادلة لج فم لحرمة دعو
 <16 ايإرفالاو نسر اولل ةبجاو هارت الا ءيَسولا تاكا زن[ .ليصفت ازرككق

 تن“ اهريغو ءاروالا نم ثراول طق ح :كيقش ثيراوملا ناب يس
 6 نال سو هيلع قكشارتض ل (ةريضولا هرضلا تأرهنملا نمو حسم
 0 : نألاضيف توم ا اهم هّنس نّئنس اهترتداةعاطب ةدإملاو [ىسأ لحرلا

"0١ 

 ا
 اي

 هدي

: 

 اكتر يوذ لل غلب ىنح تلا نم ةينمو ل اضمربع نيدو[ ىجوب ايتو دع
 / يلع كرب لص لادو (صرمغو ىرمرتلاو دو !دوب اور مفعل )وذل | كك

 ْ ا : 1 4 2 , - ذ/

 1 ا ا اا اذاف ةدنيوبسر ولا لسا عب اوبل إيلا اس

 ْ فعاك اور سابع نبا نعو تدلل لخريف ل هريجب ل زيف مي و ول دعب
 0 الن مرش ابك تتمولا نر ضالا لاق ماسو ميلا تمت الص ينلازع
 1 ْج لالالا رض الامجام نباهاور ةريفلا موب ديل نمي ]يموتها عظفرشدلا» ٠ ١ نا ممزتف نم اسو يلع ةكتا لصملاو و ئقاستنلا واعر نا دددحر

 0 ظ اكزشو عسب واببلعم نردوصويوا شيزلا نمر اج وعقببو ا مرطمم مججوا ةيتمولا ظ

 ةكثلذلا ةزو أهم :ثراول اعيش ناوأؤهحوريعلع هاوَجو سول



 ٠ خطرلا ةهمج خو ةفرولا عر طلال ةزطو يعاقب ١
 ف نيك ناو نمور بت الواكت رت لانكم ل عاد د ..
 خل نسر دود وصل! فكتب ناك نيو تلون لحج سملا |

  1 0روض مت كره ةعاحل )تفرعاذأذ مابقلا هلل

 لعتت هنن اىزن دجال عمرو [.شنا جاهم أب 5
 ا 1 سافر و ئعنب ىلع اواو فلا ضل ف6 ا

 ف اوكعالا ب اهتبذءماو ةعابجر تبسم ةلحر نب 38 | 0
 نمت نا فمر ننال ذولا 4 روم ةّدسو ىوزدملاوءكحاو |

 انتل .هنع رش مهل او ةاوسأ ب 0700|
  5نعناورلاهاظوبو موتشلاط ازشل| مديت فما اكتسالا ]ذاع ]
 لول ىح ناتمتحاهنوبل و ةعاس اضل تغ دم سلق أذ م امالا /

 ظ ىلغنشا ا ىنبُم نال 2 مسه را

 ماما 1 مولا مثو ةلصاسلا
 دس[: 0 امال جالو جلف نك ىبرلقان 1

 ىكاكتعالإطسو مقل: ةطوسسم هلاثملا وأتم فاو اذا
 لزئازااّا ريل مع طولا لبو ايسانوإ للولد ةطولا | :

 ا لاعب رنا« فعلا دل نكد لل زئانا
  0 2ديالا ولتلاو قول اع: نكمل لكك مح انو

  57سو طاعتك اصل نارنا أو ةاشلاب ف اكتعالا ل طس كأم
 و نسر شع اكككا نءانيخ ه4 اهبذغلبو هيخاتجاح رشم نم قف

 * اس رلثداتلا نببو نب تب لقحت احم ءاضنب ايون نككعا لد 0
 سالو مهبغو مل يراد ةرطلا هاور نيففاقل نبا مده 0

 ههدانانمعو سدا 4 ناضمر فرش كتعا ناماس وريلعاكنرتلا , ١ ١
 مكاو لودصت لاف أ ”انالوماللعاخ ا م ماعارنت اووقيربلا :
 اهيدحاد ا اف امهنب ضر امض اخن نيج تلزن الابار 0

 0 8 ا 0 نأ.“ يود“ رق او
 1 رد 0 0 0 ش ..3 م ا 3

 اا 00 ذذ ذ
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 : 5 لكن قي ا ما تلم نك با 6
 ليو 0 ناقل و مبخا قعرل ُتغف نه ضوعب نىك وذل م من [عل و لا هذا دعب

 ب تعم ا اننا جيمين ماع ألا تراصفر الأ نم كعطقب لوضُلا ايناو يح م
 5 3 2 2 عبرتنا دحار ا كل ادحول| مغ نك لكأبال كا

 نيام 0 كيلا نير بين دذ ثيل كششلايرطب سضتدخ .
 ا مدا اا ذك ناي دتو ئئشرلا قبرط بلت دو هاهو خو ىنعملا ةجاب
 7 انتهى هما لج يو اناا
 0 كة لبا نعم شالا دوتيلاو ضي ناسك زويل

 وشل: ىلخا مت الامو عيادول امش دارلا مهضمم لاينريكبشلا 1

 ماتت كفل عفر سو الا ءمتبلا لايؤم مهضس د لأثو

 يلع |١ دعس الور وزلا ةداهشد !ملا]ب 09 ضمت ا
 انزاو |زجلل بوث ملام فرص ذاازكولطابل اب ا 79

 دلشإ ناين هني لكت انزل كو شوا نطاوقلاوا

 نلتفت ا نك[طابإ ادركت اومااولكت ال و اعتهوو تح

 هنن ةارلا بيتل ناش ةلبحلا لكلا لط ابل ابركألا نمو لداع
 نفت نحل اضلاب ءرهاط بشمو ناولالل و ىصاوملا تاتو اًكاص
 ظ 0 4

 هنثالا بت انو م ضرلعو اهلعول ذالطابلاب اككازكألا
 ةرلمو الات د هاطعاول ا ًالهذ هبلعولستلاب
 ا 0 3 نك 0 [ةماركتحاص ضي واريقفولا

 أوم |اولكأت ال ةتووف تحل خ إد ميف دررش ال

 قت افران نضاجوزمالوسارل هوم أن
 روم اهعأو أب هدد ش وهو نجس طم نإملا فاحوا
 فءيلعات سال صاف هاركلاب لحل مّثال الخل جرلا الهو
 نام قو اماور نمي راءزم ال امعال .

 "ا اا 2

 "نا سلا نه ديت 718: ٠ تالف 1 مسح ا رع اهراس معا وع هي يحل مه 2# م +
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 + مورو
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 هي يس كب دج هسج بوس - سدس يسوشسو» باص جور جيب ج تس



 ادم ظابلاباكئهف عتلادحد فعمل
 ل تول مس ا
 2 تاتئلاؤلا قايل م كلاب دع هم ايقوال ما عرشلا بجو

 5 لالفلا تدل خا تايبلا زمر اولعاو
 0 ششي اوان عرسي سو يلع تهت صدم لوس ظ

 01 ارا فدشو ةاجبلمو ةاحّئطُمدافسالاءاًرشمْغَ
 1 تاطصل انو ااا“ يلدا
 اداب ّولص 1م رد دع ورو صار د ةرسعب أيون كرت 0 27
 ء(شمراوحر وع ا 0 "نع اي نيلافد 204
 ظ غناودوسلا ةاضقل رزه ىأم 271 09 ] 1 ا 7 ديو هنووث وو أم و
 ١ 0 1 ال | اضعاف اولي ل

 ١ لابو ثوراعت للم ول طأب انموذخأت لوزا 1 :
 ١ هرالاوم اكو ىزلاورم 00 سى لم نورلعت زين ازيا و كلذ ا
 ١ 0 اا اركاازه انباك ظ نمار غل ةشكلاوف !:يالاوند حش [نرلعلاعمدّسعللاب تزال ١

 ظ 3 رتل وطنحدانب انك اعل اس انخال لبق ةمرلا
 ظ مالكا ازمتخاو هرم دلل وو هرككاكنبلذا دن ىلاشلك
 لس يول ناككانل نا دو جر يعص لري اينو ردو جولس
 الا متل نال لعل وسرد كذا ا مأل
 ني لاو كن نايم ارش دايم كرد نا نك كل كك
 ١ ذاهبابر اه نأ ادلخالو هب عيبال موي اناا اعاد ملف اطابلا
 عك تاسعمول ا قونملا خيلعم ة اهدارقم 1 مس ناد مين رو لع كملذ أو اماناو بل
 فزصتإ] يوي انارع «ءامضدعوترو ةميقلا موباهبابد الانا : صو نامت

 0 يلم

 مم
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 وموت مس كانا - هع هس د دعك

 هد الفاو برم هزعأب قرزصبولو ىوعي ا
 نإتانترملا نمو لدفلا ةدارتم الضأن 127 تداو موعد دارقف ن4 نا
 لاذ نبل امّسد١لسبس اولت ذو ككشالاؤ بلل لان لاتفرع عرا شدا ىف
 نزول اها وود مف بنايدنعلا بجلسات
 /" 2 قلامالو وادا يشل! عاكس :شلااولنغنالى شلاح
 لاق 0-10 ,دلعوترشا ص ناماصاحو نامل ال ومالا
 د.مو ماطر نم دانيا ويشباو يشل وباشرت نعول اها
 ؛كابعإلاو نورجلاو نيلجيلأو نيريلاعولعممو نيزْلاو بعشلاووئلاو
 مان عاشنا 0 مولذللا و انزوق ىنعد.« الوم كوماوَسلا باعت
 رول 2 يدلل 9 نارا هدا شلاهو مهيلتت ضو نبذل وفم نجد
 لام باوصاوا اوكعاون 4واثمماولت انالاثلا ٍ لاهو م زنف

 ال لاوحالا هزم ول نم مزه ا بولا ةلاقأرو لفعو
 ناره او داما نم !رمعاذاو ان تبل ىَساو هونج
 ىزإلا افلا عش داما ومب بج مناف مدع
 0 لابحالاؤعالو نيقشلا دان نع لالا لو لان ااه مريع ل خم
 يع نعلم اكباخاذا 3 .!ىداوطلاريشا 2و نيب مرام كيت دأ د مله عج هلال
 < هني نتيلاو القمل ادوزح علاذ و رجلا نانا خجلا لتنال كو لشن

 نبا لزم مذ سلو ندا ذكو لالالا نجد زيجات ١
 دال زءاوفت نارع هاثاصاس تش كك مامالاكار اذا مهنة وبن
 فالغيشلحرو مرد وطقم يملا ريغ عوطتملشت الواو زترا ذا كو
 اره ريش: لكزو تاغإ ناو نالجيلا ا عطاه
 انملقام اكان انس ]نو اج كيتلاو كال دمرح نا اهنا
 : شيلا نلل يهل دكمإل و ' امن يللا «لماو لن دانا
 مل انها ان اليبكسبتلا و 86 ا 6
 كرامنلازتنلاو ىيبتامناولد اخاف ساقط اجل لل اهسا ارهاالو

 ءاكوستنلااذكك

 م.م .. ينسسسااج جواب ب "03 -»

. 

 ف

 00 9-2-9-2 او

» 

 0 لا 7 ع م

 راف د لاما حشاسلا يلا ل ل با ياهلا 010 نعش وا [بسخ ذا ىم ب ع بدو ووجع حو عج سوو بسر سس جر . ه4 ءءوحد - 58

 »ع

 -م 4 2 هي  يديتح يل

 هنن. ذل

 باو ءايوعسم موو

١ 

1 ' 



 الاى اتركه ال كمي ب كسل اتلت الو ىاف ذحرف وأهمش و .

 ا ىلا

 || تقالتمورل ىرلزتتلا نمارتخالا زم دنأاذ احن قبض نتي
 ميملعاتكتاؤصبلا ذ 2 ارم اكرحاوا نيجرلاو |نسريلا وا نادالاو

 اهقاةاورصنل اوزفظنا عادم ّنا بارا يرنس 2 ماهلا ننأ لاذ لشئ
 1 دب و و يجتلا
 ١ نكلانود نإرلل لتضل! 1 رّزعلاو ركدونعلا هدو 'ل ذا عططن هضم

 «انتمرع نب ايذكوه ث يحب زكك نقلا: لها دل هًنلتأخ ماذا
 انا مالادقلا مهكر مشفر نايا ًاكنالار انكار ىلإنت ذ
 ادت الا [ننل او ء1ن تعال, نم ماغملا طنا, خلا وهو لولغلا| *ادنعالا
 ١ متملغا] نككواوملاةوعزلا ات اولث اقولو ةوعّرلا مهفملت من لاننلا
 مارشال ةازلاخشلاو نامل او «اشلا اولنن لل اىتلل ذ بججال | ةنلانيرح جزم اال نا الو يد نارام نماونلت ١ مهام
 فلا وثولب طبحولو مالس الارادب زاصالاو مالاس الاب معلا
 للان ذاملعم انوعذي أم ال مهلا اًيريوااهش و 3 نا وروح
 دالر و نبل انهأنن امرا ناَكْس الو ىيننا 4 اهروبظ مذان
 الوب نا نط ابلعر اريل قلبججترمالاا ده ل: .وعش ال نيب ان هنن
 اناكو لانفلا ليث ةرع3لا غال مرتب تن6 ناذ وعلا حفلت ١
 | دل ةاراقت نان مرض نمد الناب بابحنملا اله ؤبفو تنسب
 ظ راب اماه و تلا ٌةرلغو ومحو 1 هذان نوت
 ظ بطلع |طتد او تنل او هل صنم لإ لاو مام اكميرل ا وحازم
 م لا هسسفن انسنالا «افل ات امرا نمو تاككمتل را رشأللا هازل ف
 . "اناايل البف ةككهتلا لإ ميت اياوتلن الو ةكرشا لاق كلوا
 نعت تلك )لا كسنلا ىا كيري ١ ارشلا ال ى مير اب هوف 2
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 كيديرواة جا رويس 7 ةييضاف تين ةيييضهعم 7 يلا ايي سي ا

 "لاو اناركس ةاكذودت ١ نم نط هحاو نيباوتلا نمؤلفجا ١
 اعزه دافع
 ياتو هيجي لارودلعب عفر يماككا نا كيف تاكلإب
 ةنمرو لاهل ةفلشماهتاز 1 راب اخ 9

 17 ةاوخالا يبماضغتل او اوارعلا كسار قالا
 1| ةقةلهانع جماهير ش نمار ودنا ذاكساقرسالاو
 1 عبو ماقام باهي ش اذلنو طبت رك
 ) (ةبلعإ سلا 00 ريش إي نان : اوف دال اورعتسال

 قيشلاى سلجم مهلأن أخداب كم ىذو ةتاوباشلأو ىمأغللا

 ظ للوعي ذوب نلعب نا خالف هم ةدتلا دج | ةرجببو
 ظ يتلا هج الذ رلج أ 0 اما
 هل | اريل |طند ال1 وسو ىلعر )| نمط بس خ01
 «هاعدالو انسج عزنا منال هيباعةأنمشل | ابالي ءاهساتاد

 هله 0 00
 / 1 ب 4 4 3 الا

 ظ انبات لهادي صوم لأبن ةدطو مىقزلاد
 ظ لوط ةيفابزل كرش كليف ةين نإ رانمع ناطق ملل ىف
 ثومب هنف فيل“ ءلا نرش نم ةارابخالا#و ماعادتن اوىرمنا

 1 0 ونبو ٌناكسوهوربقلا ]خرد ٌن] سوهو
 20 نيغتاسمل نايس: فذو ناكسوه .
 2 أكابر دامفوادج ربك اثاو دبا كابا لع هو
 وهو اذ عيوومو قيوم إهنث و هني دما
 0 د ميو كاودرتلانيراف لكيع
 لاي ما اهنع كك دنت هن اصر سن نبا نعد ةطادع اكهفعو

 الا
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 هه
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 0 يت يبل جل 2-5

 دما

 < ج>2ج هسا ل.ل جس

 ص ست ا سطح تست دس حس

 م هه -: وم ص بيو «(حيسيسيت يم

 تالبوأنلا 2و باعككو لا, نايصللعإ ةحرطباقلارب ٠
 قل ةموموما باعك هونج او هيلساكتلصرلا أ
 .راسو هيلع شت اقصر ندرس اهثاف احزان نعت ظ
 ددلغاهك هتناا/طعلاووملوسرز هتئاومعو ود در امببعل ظ

 0 ن'طلتحا ىرب :امهلض اهي ان نم نيزك خت أ

 ١ لسا حام لاب عادم عساي رو ظ
 « هير مد خرب غبص | اكعد اب بعل نوي و |

 ركل اامإو عاجلا ماحد اب بعقل زا ملع او كيو لم
 1 ا ذ هننحاب 2تلتخ !ىئش

 خلا | بمل نامرمل ةدروو عطش اوهريش ولاا

 2 امل ءنالوريزدنلل مد 2(هب تش |ىناكت
 ةسوف نعمتلظ انو هسزل ب دا 1ث ينوه اكس 1

 هتاىفرراع نبدي نعد وادوب | توروله |عم هتبعالص
 بدات ثالئرلانيرسل سي دو هيلعوكدت اص اغا
 ىف ال ادنعو هسون وتب ةيبزو اه هسبعالو ةسرفليلا
 بزالرابذاكفلدل نعد نادها١ اكس ا

 ءانبإلا عش 3 ةازكدب ٌةماقملاو أهتنو نع ىلصريخأت و هيلع

 و ؛لادعلا طقس ال وأد اقل اب ن ماوس م١ لحد لاو ماهل ننال

 1 انش نيل ماما ناعطشمااتا

 قس قاصرة وراك نورد را يحبألا ١
 هيد :داهتحالل ْن نالا لددعا نم 55 هد

 5 ا ||بعلب ب
 نا نير 2 اس مثييم رن :طشلا هولإ موفد رمز مو ىيرااًقلطم

 ةصالتل لاق ماسال اهنرئعو 1 ىزأ | يوم
 1 ال اعدم 0

 ده هظس -7
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 ىاط رد

 ىراط ( نغَرلا

 لع ورسزحا طرود - 0

 ظ 0: 1 0 |حرافويرن نينايل ايل ملا ه4 3١ نأبشلا. اذن اممو مح
 اف متبس ناواذكل ازكلكب ودبس ناطغشحاو لكل اقف احم امن الخدا

 . لعازل قنالف كانضبس ناو الاملاةائتبس ناش اهلل الاقواذك
 | قيس اذا يقض نكون ثلا الا ذخاقبسأمت نك
 | ةتنالاواكمع حامل ءأمهشرحاو و ءالورشسن و مصاول عم
 1 اعرض انوي ري لوجو[ دال
 ظ . ةعسرال الايزو بج اهنا واذكء ل ملك قبس اهرب اونو مالا رم
 00 هروعبلا ضع ومو عرالا عنه آل ارخالاوع كملت ال مغ نود
 قلائد ءارقأل ار ىشملاوىترل اهداستلاو اواغبلاو سيل اهعبراملا
 ٍدحاو بئاحر جا شدالإ نه 2.لربل ١ نإ اذ اامآو ربغو تمالخلل ءاذك

 ا ا ا يألاو كت هودو زوبعونو
 !ةرضانع عرن آل |اًمشتن مز امو هرقل اعيف ون الاز

 20 سؤ عل ناكر 00 رعد أنوف عين ال
 0 0 ا

 - ناوأشالل [عال نا انباوص | ١
 لَ لال ا ل أقشو 1

 ٌ الار زعو راش دعاَرقتم هافمر زا ايز عزرا كرش نمو

 و ما (يراطف اااه منان نهةاذادمر دجنبر

 | | قساو ٌرحَو نصاذكو
 اكل ذزقف ميو ضف امد رج ناهز ةوكردعم

 لسع ضذتاماذكو نيل لاف أ نكد نم نحدد رز اوريعظلاو لزم <
 ش راسا ذا هر كس ام مرش اعالغو فس ذا سأل إو اريشو ئبلاو
 زها مانا ل اهلمدحاو

 فلا

 ١ نايف اؤا كم 6و دع تان رذعمجد الواو مما 0 نال عاباذك

 اذهب ان 0 5



 مِوِفرفا لاكا 2 فرشالو قرشا نككرشملا مرؤلا» ٠
 ركل نال هكس ال نا تظ ف عيلمحاع رش ه]تعن ع نا اغ
 نانانلعإلا دك ميعم ال قدرطالو ل الحر ود امو *اسشلا عزمي و ع

 نمئريغو املا هش ١١١ ]ب زيارخللا نر ين جر اعرشل اهو ككووبرل .٠
 كات ماكحلادر د غاز تمرح قسنلا ديه ع نطو وهرب تاحابملا

 كتل لاو نلوم بلف ريش لعمار اذ نوبضالا ماو ماح جنبلا :٠
 وب ناؤشادسو دحا ]وم رّينل لو مح ةنويشألاو كورتلا ش2 ١

 قاذل ىتس ازكورلكا حج الابرملإب رج قش اكو نر ايرضم هالاكذك
 قيمي ىضالوأل داع نونف آلا زكآ54 قم !رثكىزرو [تهل ا نعضيو
 دهام الهو ن اضمن

 2 هل ع

 اثملاقدص انبلصرق لاذ نادم الا ضم لحرف ًاليلتانامزألا ٠
 مساند اهقذ كرش لك ندحا وانعم ؤصو ىلا ىلإ نيكل.

 انج ىهؤنو نكتلازانفد اهيوهرككدالا ىبرانهئدألا
 انباع لالخ دج سور داون اني ؛و واصلا انبآصنغد لو
 نيك ىلازج أس هان دجون دجسلال 3 عقلاعلط النا وم را

 هنو تبرح نش الذ هلاهلل نهال اضف ءاضتا عيش كاد اذ.
 رمال ل شمارببو ل غن نينو سوك نت |: اناوحصلا نعناركشلا_.١

 نمأنن اهي ورع شوش ةءيلحرا نامز :عاشولو #|نب كو ضنك ٠
 _ ىدارط ل وجبل اهتا شالا هرب تمرعئذ ال ةويثالاذاسك

 وباي ضياؤلا ف فءادا م اهئام نؤو يرشو ١110١ ئشلك و || راسم ةقورتءاومجإ لام شرفا اذ هوزخالإءذل اخورتيرغ لاذ |
 ادد بلطن ئتن قو يتلا لو نت. ةمرد و ةيوالؤدومأه ٠

 لا مرق نال لا جتل اناني يغ ديال مادا ١ ئياهنم مال قر

4 1 : 2 

 25 5 ركاذال

 جي الب ه4 !ذاركشلا نود ءاشو( نم. بش زوما رورفل يرش فالكم ١

 2 ملقلا ريتك ط لج اكو المل ارثكأ
 ت>ت 2. *>ي 2 - 9-اميلاو اياد لح اضو [ريثك رمادا | رع غجبو لم ةفار ىرعدالو
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 ١ (| بالا ادلة امبسلاو ةئممسلات الط سلا مم 7 ا

 ظ الكسرة رف وكان[ ل لص أمد اننانأف
 ١ قار ايرضنآلذاعدوكر هيون اهلل برشو ةريفل افرق رز
 ١ تيعاداهرزن عمطلاهنربرمدت اذ ابرل او بص ال امجول |ىلعوخش ال (منو

 عايز اذ ادفالا و دوسومؤكاا دك انمررط ]كنا لعاذ انه
 مفاد ماد لير نم وده أشمون اكمل, ديو نايشالا

 ١ نحو ةافش فصول فنو دع سموم اكتومب اًرحاوابوبؤين الا
 / هلا ءنح نكمل للا ئسم وجب هوبشأل ازكأ هو قلل
 ٠١ الووواسوباهاًاوانبةفادشلاو تايم بحاسي امد
 لارعلاو نامجلاو مد زنلا قومحالو عبعتتلاو قوخال ا قوم دساد اع, رز
 عرسان هكدا عرس فيو الاس
 1 ١ سلوا انفك مو هعونو داكن زي ينك 2 مرئللاىل الم هررشال و

0 
 نعيرار عال هولا ضزجنوو«فأل ارضورؤبل رضع
 0 0 والك مورا مآ و ارض

 طوع لرب ضنأ ا طرا بال
 / 0 م يرش ااو بلع داير تايوتا ظن

 ا : توات كال نازك كاك مخ
 2 ا موؤغبلل ةلاحو تداخ انجز مهلا ءاطن ما تارت انو
 علل الل لاول اق ٌذمابعم َدط اولل ول غكرئف اشباح ارها

 . ليلو فكسيللالاع عا ١1 لالخ كوغتقلا قواشلا ودك ضبال
 ' تمول هل الا اتا عطب لاق ريكا لضو تعرب ع

 1 كلو وشتم الو زك لو

 1 0و0 انا يراك 2
 دفع



 "7 نكمل ىلا دادتمل عبو وزكاورلا نسا 0
 . ل ةلاوب|بمنت_معئمان نلطم كت لزاوتلاف خسر 1
 ٌقداوَه لق ىلا نعل: واكس وةقكربوق ب اننا
 0 0 غال ااويزنع ااولزمع أى

 هدأ احاذ 5 ١

 ا 0
 0 :هبلع طع تا لص مهمازتلالا نه ةشأ
 اعتووم عاجل الا نينناعاول مس ناو نيم اوبوك لاو مودا ثنو
 نرهراهير دبع ععذ أند و ةمإملامب ىدانن يش ليد لق ىاىذاوب < |

 وفثوااوبنجاى اولا اك ودوروركل ناس نعم اعل اناس

 دبع كو عم فبل الحزن لفت ىابر ترف او قيلع ٠
 |نارووم و يلعئسم دنها ةحرت يهرب لرد وي فن ا رع

 ا ا فسونوب او ونحو او كوس امو نل العشم
 4سم تلم لص لاذ دفو د[ ل [جسرف ل ناكر الا تنام |

 دالالا تحامذنإرزف كوتيفملا د كروعو ىر 200 قتل اوعر مشلول

 دل ةفعس نق لاو نسوب ناو ةفينح ار رع لص رفد ىلا نم

 زصاث 8قور ايري , ضن نط اصل ارا 0

 رمان دل ارسالها كوة 0 0
 هينا ونادرا نفت لع لك زلات الحر مل

 انك قسما فلأن اذع ير ابو الك وبو نفيا وجا ءاضد نا نسما نمو
١ 

 مانا سدر |ربالاهانرازا قوفام موقد تشل و ظ
 0 يش رازإلا با 0 ١
 عاملا جعالرزلو اذا ا ا |[
 ا ميرايلا 2 ىاورملاو طولا و «| لا: قتلا 0

 نانا ذاؤ رش لاح دادنل جات هل دا |

 در



 د يي رو وما

 1 0 ا ملا
 | ىقلان تاب: هقتببال الك رودس [ك وقل يررز دسك”

 لقلي داض أ مب اعاكع فلج ناور ميقلزف نيعلاف
 | دكة لخرو هوغواّسز تل امدتناورارلاتلخدرزل نااوزشدكذ
 | ةاثكا ال قو بلع اوم تلا دمحر ةغينحوي لوقومو تاهتلاةلايضالا
 1| يت لك لسل هلو داسللاال قبس امو مق لاقد مالو ب
 انلااوفوبو ردت و آلكو تاو ىلب متل 9الث اذل ١لوتكرصت الد رقعرمع
 ْ هاك اموذلل انام ص تما ىصر ةني اعرعاتو 2 9 يلع اوت دل ادمحل

 ١ نيولانتتبلنل !,هلعرنم ال ىزل |ثوللد ةموصللو هايل لأ مم

 1 تسكب كلخاوب نكد انكر وق و الاوامر اهب انعالو فلا
 ا ابن ورنبلا باتل بشر امال طا دع ا ريولف
 ١ يغتسل نلا ع ءاومو دقمنملا) « زكر وْعْل 0
 1 + مناوي نكا عداوترائكاتسذح ا العش لوا لعش نا
 ٍسائم| لع نلخاوبو ىوقل انيملاو الامر اك امال |مدفعإات
 002 ام اذكت اعف ام ذلاو ئلوع ناوي ىف املا لاين بز[ دق.

 !اىلا لانيتآللوف امدْا وبوازك ثلعف تلا: لون وا ملعف ما 5
 ظ دالاسورماب انكار أره رع نيو ءفالخ مسوبو قلع, دازيرلام مقاوك
 2 مءاملا# :اإءاربح ايبزل سو تتمس الو ندع نيف نال
 1 ذا وق و مور ازغتللاو دبل الا ةراتناكو ةرعالاعرأتلا
 ا 00 و ةقوثحول بيها ب
 ٠ قفغعرفو نع, إمل سم كنت د وقرإ دوتملاىبو لصالا#
 ا ضخ "يب ناو دج ا عل

 و



 زارا لو يلع تس م يلين اموعاتتساوفررعاجا شرحي ٠.٠١
 رانك وهلا نيعلا وننقل نقو ن نبل لارض
 « آمال ىأ | الع ةريبكوسابم ظإهنالف كيلا[ اطر مشو موشلاب ىذأنت : ىّبح ةدانع

 رش 00 انككرجا هاور ابو ت تردح#ة و دحاس ناو 0
 نعل لفن منتاب يمض ةراذك نيل ويل : لمياء وك
 ا الام وطب ”ةرباص ٌعقاتو نحرل ارمر ارفلاو نيم مو
 7 لاموع دا ةرافكبل اق وكم
 دما مر مرو قم ا ءعو سم اة روبصعرئعم ةرداص ابرععو

 0 0 0 :رثك ثيدأحا ادروو جوخ
 شلك زكا 3 مدلعاكلرا اًرصلاو

 مالم انو فا همك ابدزلاهراتارع ومشت ا ْ

 ناضل عورو تلا وفل قحريش سمو كمالابوعزلح وسو ل جاع
 اقع 'تاتك مق ارصمّرمو ل عفت 220

 يائلاءاور + ةكالارخأ 0 يبيع“

 .هتاغأ نيج ملح عطا ليسو ديلع كد لص لاو كغم
 دوغ و رريغو ذو ادون ا داور كسر ره ىرزكل ١ لاف ننج اونو
 هيل أئيلا هر اقكملبل ىنللبنّرلا نمتعنانت لاذ نعش ىفر
 [ككل هادر |ج درلا لام مب عطض لجرلا لاف ثىفلا نيم ايزبق
 ا لج اهل نيل مك, لسقك,ناطيمر اود كج نسم
 هكاوغ امري سو دريل عدكهنتا شاد ازا هودي ثعذ
 ةلقلا مانا عرش بف تلا عبط شرم اهرب يملا نع ايام ونا
 42 عسا جلاد 9 قيمدلا ءاور قالب كابل كنت ةجاولا نيل و

 يبل او نتن ناك اس ميسم مال ع نا "
 ع هب انساب و اداور مولا يل اهراوب

 1 0 ربل ام واقزيؤسو هيلع

 انلب عم عقالبل
 ليال كا
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 ةحييب .ةييس

 2 بجاو

 1 . هاو ةاعنةو اكاوس نأولاف ا نم نآو متتازوسرابإق

 "امل اوس اور يار) مات
 قع نم اكرئخذ ارذعاكك متنا ىف

 0 :ارملل ها ور غب كبرت يشاع | انوا تفلح شفلح

 لاق هن ككن باور سلب ل: ثعشال قع اشارمخ 'اكورو طسوالا
 | قلد دكر ادرورقو ىنااًقل نلعب ٌارةوغبمب تيرتشلا
 امال تبع تبول مغالو يكتالاق رقد هداص ناك أف
 ظ | 6 اعزتي[3 ىوز قش ارك أل سم قا ها نعم
 . هايالا ائيزع كُن ل عج نك لاق ةاك مرن ناو اوملغال
 . اوظؤحاو ووث غاولاق اس ىلع د نالت: كمال الف ةراثكلاب

 | عاتسالاد نيمبلا هله ميم عل ا؛فلعالا نا نيل ظفحوب رككأمبا
 اوقيحاو لأ يانا لح|كاكووتم فرنك م .1ةكتايزناوأيزع

1 
٠ 

 0 .!ذاالعش لا نيملاضهحرنم دام أنوال عن مفلح اذا عتسم
 ةربم كرت لع ئلح ادا 0 فا اطر

 ككل ننكر كو ةسنف كنج هاطشفالاف هذركم | لميولعوا
 ا ' ن0 ربان نوزلص| وسو اتا هونت لعد مرا
 , ماهل الاقوال داعم ورب هامل سالف امر امر 4 نازل ام
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 .ةلاوفبئل خال امزع ئه شاطر عءنب| لازف ةصكلادا لو الحر
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 و كسار تايم اهي هادع كذلاتاهاماوش ١
 0 ظ
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 0 : ءانبإلاو تاك نئاكم ابتلاع مال معمرإجتن الضب
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 09 داروشعنوهو هوك ةيلاعزلامنل 32 ايصال
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 ا وعلا نضر (ىتول ادا عز خالا مم عفر اعمالك
 ا كاسم وو كب 0 للا امج يع عاجالا اك ةيسطقلا

 ! كلازوشتل ام (رمالخ لب قمنا ملام عافبل نسيت 0/0
 مظرؤفركذ اعف مو اةكزمشل !ًرلض خضوكمالاو ةن لاوورعم 5 ٠
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 ب |[ النا تافرفل وضل ل وللدتل اًةداع)و ةرقرملل كتصدفملا
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 لخلل لم ياو تك ل طسو مج هئال لاغم نآوالتح هاتسو
 تقييمها لوخد ةدإرلا ثعّاول و علا !بحوت القرط م
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 ايتالط دوم اهرف وربغابرط اها ذار اهنو اهتدعتشقل 1١
 هديب |وطخي م)اواارملارسكب وا أرح وا ايطحر ىوعد و١٠ ٠

 لزجناكلاودكد نعاوف اهنعبو دفن از ابرف لوفلا يتسم وا
 نترحاوز) ن لتب نا نم ومنم نا هايلوالل لك الد ليخلابو انلذامالع

 نالاوفرع نامراف اهسئذ تح ةراناو (ىمنم نامراذ ننكلا يطأ ررط اخ١ذ١ ١ ذك وركرل :نيرامغا لاونج هال وفرج نا مراح
 ماس او ارث اذا تال 2 لافدخو فورعللا خشمل لامئ الا هلم
 لدول .؟ بتال هاندلوب رز اوت اضن ال تعوذ اسما نمو ىدملا

0 / 
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 رلول رخال ! لطفي ن١ نإ اون نمدح اول نوب ال نا نال نه
 ةئومالا ا :زكارعب ناالاعامضرال |نمتالا عنا“
 اروع ذك يومان ويك يرق مال اءالع!نمرل اول
 رلولاوات نامالل الو لش زجلر عصرت صورت ١ نسر ول ١ عرش نا

 جوت وس

0 

 يتكملل يح - جم 6

 01 يمس مسا يسب
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 ديفا
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 و قررا هو تربوا تارل اول الع بالمخ م



00 

 هي سا

 -2--> 2 _-_- - هه
 - -- -<يبضييس -

 دج < |

 ٠ ١

 أ البت سال قمل اناا اظورج لا ود ةقلا نم
 عاضرل | انهت منش تعنت ولف عاجال ادرك عةففنلا 1 يونج هديل نوسة موكل كو تاق 2 3 حب
 وتاشاا] نك نا. د اهل عسج اوورن د ءاضق عامج لاب
 ْ 20 ١ (رسع 00و أو قرملا
 اهدا 'انمتل ابايرلع و ماسلا ال تمئتم | طباع
 | دوضرت تسع حاعاضشن ا العر! مدع امماو عاشخمالل
 ١ لعتربج ١ئريغ ىرت وب ]ل ىدحد وادحرب ملاذ اف
  ةناورلارج اظ ةاز اولا ارككو عال العلا :ل اص عاضرا
 ظ ى دوب الف باضلاو نيدل ابك هفدق ملول نال ال
 ظ مطتاو يروزل انام ل3102! هشل الا (رابج كرت
 وف نعل اىاعوس ايم ىزلا عر لصق نال بوصل اوي
 ههاداقشل 3١راخ م اطسم وتوعد :مئيبسس بلشلا
 ١ ه.الاق مالس الىاغ مل ارم ١ هارك( س١ أنماعا اه
 انه ناك نيرزملا نمةعاجج لاه + الس ال أوببو قحلانيدل لع 3 فسحال )وغلا نيرشرل !نبشدف نيدل ١ 2 «اركلال اه
 2 2ةضاخارب نإ تلا لس داون ال2
 ] 0 ليي

 بولا لايضث ال اذو ىحرش مرل اوم !ذحخ ١5
 ميثم 2 ةوورطح 2 0 امد

 هعرعلا نم تانككل عا 0 املا
 ' مد خالو مر انفرع كك يرحل اوطع نأف يزل

 ُ ريم ١ - اوا ظ



 عيسحإ

 ةد ل نيتلاوا ءالدتالا نيغيرفل نير لش. ذ الففسلااوإ

 اوبسشم رسم لثل اج الارئعوزككا ةرايز موتعلا4

 اينورتشل اب مسمن ن الر انوع اك امك دلت ١ ى | رتسال ل ال بعلا ظ

 دا نإ ىورو لوما نال ى !قوءاسسو امه ولت امن ©: ملوث

 الدال همل كتم نيزيش اللام لسبالع جنون

 دم مام ا
 اكد نور ايف نيرراودعلا |

 ظ وىزلا» اب بوب هجوم دع دم خيدل اون هارككال ||

 دن اكوح هرم ن١ اولوت الف فيتسل ب مالمال 1 كأد نم“ ا
 امراع قب مذدح كد اقباط لش دقو اك اكدت لا ظ

 وع اين مال مالسأل اع دما لب اركي نما لم
 انل "لا وما ننام ك7 3 امدزطانو اد دواعاومتبل منى ١
 للك ال هاركأل |نالور خا ورب انك اصر اوعرومشن الد
 0 فلاعلو بشلالعةداع

 ذونل(هل ورمل يني شل امل أ
 ام مول ربوشل ا مدع عدع نيهيووم أم ننع :نككو ةخالاو ايندلا
 ند اياع قعر ارقس ذا |ول اف ىنح عرتمل عش
 لش ناك ا ذاع هوربمرع اناو انا نال

 5 ا اقر ةلسلاديلعأ مد اك راك وك اناا ظ
 سينم دخ ١واتك الو اطير تكو طقتن مئلاؤا

 ميهوك دودو اف هيج ألا ظ

 نجلا عل ناو ةنحلادنع ارب م فجتيعن هر اهم أضن ثق لع

 أع هم #خ راسم ىم اور قى ماع ةتام يم نعدحوبل
 "هيي كمي مبدا

 لرزناواث م١ هيلو لاو : اب ةمز) |ه 1و مالم لع

5 



 + -ب

 ان تاون مالم اراك يال نجلا عم ضرالاولا
 ل1 نامزل ارد“ ث "شر الا د' قب الذ اني ثيدحلا ةءاك
 ادن ال نحبدئراولو عيعتمم السأك هارك ارق ة/ماسولد
 ظ كير لتقلاو ددرملاو يرش ارع اكان مالها 1. نال قروصل ونص 2
 ١ كيلا و ىذ الو نمل ابزكرصلا لطب اف بتاع! ساو يرشلاب
 ظ تقلعت ىذ الاون ب مكافرص اولطش الاون !نيل اهنا
 ' اضرزخم و تاعاطن )لطبش ةيركك١ نازي الاه طن ونعمل ١
 ' كيا انج تق هاف مزال مرق م هر ان
 ٠ , قيعبلل تاسملا نازيخانالجالا عشت واوان ذلا
 ا ارم رت اخ افيرقلا مان اسف نال هلع اًمادِن تيل
 ' تلا نائف زكرص ىون نأو تتنح قرص نكن( كذاو نم
 ظ هس البش ال مالش ليله !لوثنانبب و ةترسل 'هجو أهي غش
 أ "رم انتا دل ايل لول نع ةرص الدروهطر طم ةواص
 ١ الو ةرلصبربل كدب لبخ ال م أ ةقدص لولؤل امو ؟ةولص
 1 ربا هدرش اح ا ماس هرث الكام زل ! ٌمكدص
 مشل مالسل لع آن , ل ١ تايع او م

 لإ بارع مركزي ل او نيشلا مهر ارمادا
 1 وسلا ام لسنا لوسر ا م نم اورتخو اوب انتر اب لافت
 ' دوادوب او ماسم هاور ما نامبال ارنملسقؤنل ١3 نانا

 | ضرار ا[سربو مون لقط ذل اوي 4 ربي قرمرتل 3
 | الاول اةيتنح 1 اوندادخا ًلاسخ هما اكد عشب مناك
 ا مكاو رب ناك لاح رض ل ناازشف
 ١ ١ هيلعووناوت إلا لكن 0 الاف نه انبت لب
 َ ا( مرد ناك ذ الاوداطميل اب: ةفرؤتسم م

 | ل رب نا الو ةلاطع ل جالعي
 قو



 م9

 ىلازغلا لاو ّيركت اف تيطعاوركطعارف لوغن ناى الاول ايفو ٠
 رافع كيلقل !لاوحا صورو عسر غم ى صا عرب ناككرذعد ءايضالاو ١
 . املا ىرب نالصاو قراوماو ذلسلل ١ طعو اقر امخردع عز 7
 لومتينمن ملا السحر يؤشل !ىرب نالقم يلع شم وو درسنا

 .. قكبارش لول هاور اننا قعرت امبرخة فر ارطوسب يزل ارم ككردلاقخ
 نعش ان( سلاصح ذايغلا نم ءرثم قش ناؤخم م انيرةره

 1 ارنعفلا ةقرصلاناماليساللع] ى عت اوف عندا ١)

 انزخ : ]نعل اوروعت لست |ورمتيافإنا مارب عن
 زول ١غ ىلا لع ااا ذس ةدورسوبنح ظ
 ص شا! اب لام طج نالتداويحئال تافزنلال سمج ننرد لا

 ربل ارلطلاللا عي ولعت اكو زعلا كلير رز وربطت ١)
 "مشل ىرن ىنجرههنلان | نمو شب لما ممالف ءاك

 ىلع ع وترلا نر شضاجرب أنايزيرلل ارطيزوج املائربلا
 ترءاكئادطو هرايإم او ثرويل اوببو قم ا زعم ءوكد امج اط

 ماشلاو مظعتلاهزيفو يل )و دمزملا 5 هاعدب !ىركسشل اب ملم . ١
 روم ا0اهيفروم ال اء اتعب انل ا دوش اجل كج سل اوافوشخلا ١
 ياش ان انا ذالا اماو نط ابلاغ ملا ثم اهلك ٠

 تسيل اككي و هجول ١ ببطمتو مالوكا بش ورمعتلاو
 سرتاوزم است عد هن[ 3و

 كود نا هسن ل عر تشو لاما نعدبلا مز ةنهالك ْ
 ريثشل نري ناثن ون ةنكاو ةلاخم 2 قال عقببضم

 هاش الكو هنم ةتر ح١ هنج جبس, نطل اا ا

 لزب هوك الويلان :د ةبحاركام لاخلا
 ةمحلادر دش ويف دل ١فئاست كداهم 5

 00 هج الار رل ١9 باوخلاو 2 اثرهزل طالبا

 برب اا تت --

3 , 



 انا 20000 يال نا

 75 ةىرعول نال حج الب ومش تل ١ام١د ءلزبي اههزرشلا 9

 ظ ةيضوتانو تب ليي ئغلا: تسأل ايش الا طفت 0-0
 1 ن اف م اعرت ليفت هللا هود اضل .الن

 | * ةمالع نمل ]يف غم ىعم اعرما وبلا ةعرد و مشن غر تلق حب

 العم لعافانسك ريا ن6: قزق امنت
 . ملص ع اووي انجيهمو جول هنلااعيد نش اذدغبفد
 | اش ررفوص [عاداز ناف رسل اروي لع هر خيوتسا ل رب

 ظ نفستلاو زادك لومي نأ اهب عل هان

 | يدم نيباماق | هريقشلا دم نيب زفر رمل عشب فلشملا
 نس تكد وجو اك اوبترا سس
 اايكايلملا ىبربقفل ارد هير درؤفل ادح دخ ايل هن سب
 1 اح إو 3مل "لور ادب بولثل | باير )ناك
 الرقم عيش اود اهرالزنل ا لادل ١لاكأل الهال

 يالي هسا ذا تملا فتم
 ' كطنل راهو اون ان ال اهدو ل (عالل طرحؤنه و ت |
 ظ بزل تنخع ماع ترب او رسل معتم تمعش او كلارزع ثمل

 ' نيف تام كبرت دنع كئارملاو مارح انزل نا ماعاو
 , يشانآل قار انثاو تانآلا كلن تدهش

 ابوف اعنووعو رم انل !. ارو اه قغش ىذل اك وهث
 ظ قل لاو دلارب منقل وهاس نعهزننلا

 | | كتل ولركمو دي دس هانت ب جو
 | ١ اتبع لاغو انا ا

 انحا ثر هدايصب بستم الو ا امآلع إهدف تنداقل
 | 0 ا) إو دما بلطب نم
 ةايئلاردح ام ,دتالوسر ايل اقفزحر هل أس ناحمالتلا

 لانث م



 ليفاشرح لك و سن قاس ال ةعاطبرسلالعب نزلات
 ِ ئلعجاف هلم درب ل انثي نادك درر لوش كتبا لا ظ

 ملكك عف احلا امىوحا نامالسل بلع اوو نيس ظ

0 
 ىل اليسر ذ ١ مرر اعإب ذابعل لك اح اذ |هبقل اعوبرس

 ءازحلا ادلع ودك لص ايظن افاثدلا د 5

سن طلع هذ ةنئللخل تانجو و ْ
 هنت لوغ ال

 .نيا سما انا ناهس ترفيف كرنو لم م نم ظ
 ايكيا مكدح | موص يوب ن4: ارا مالبسل السن "هرتز ارو كرشلا ْ

 ري اا كوب التل اهتفش مسيو هت و هسأو

 باس مترف ص اذ او هلا هز غلف هني عا اذاو
 مالتلا هيلعز انو قيل يتبع تايلنابقب# ب هشاناف

 و هابّرلا هاد ١ نا « ايزل! نم ورز دارؤم ادهم ميش الامعينت اوبشن ال

0613 سببت امالعذلذ همحو هنثا مدكٌكملاَ
 محو 

 امين هيلعوت اانا !١و ببزنوس ل1 ناك ذ١طنسشسو ظ

ر اعنصن اندحاول ل1نيديمسل جاف مت
 . تعبي

 العسل عاد اوال لاف تمتمت نات تع الاعرج ايلا
 ' هامل هجر اد يدان ةمقلا ىلا هالات هلا

 0 ابرج أف ىواغأب كام أب
 0 الو انين جال
 هيلو دصلا انا ًاكاراذ اة ةدانفلآوو نولسال اب نؤارب مويلا١

 لاق !مالّسلا هلع هّنعو ب عزرخي قريعولا اوظنا م

 أبزماوند اذ !ىتح ةئجلاىلا هرقل أ مون ىس انا نيوس انا قت

 البال ةنتادعااملاو يقصف ةذاورظن و اهتجاراوتشنهلك ٠



 اودبويعد نيد ميئيقلوس ذل نضل ا3او مر اطمل ا 37

 ا

 الا ةرع سللب الو طحاو تام « اللا 2 3س انلا

0001 
 ظ واول انتر نولوتبف ايزنم هورخ لاو ولالا عجرام ةمادنو
 م ليف 5 تدعاام اوت ىم انتيرام انبرت نالمتراثلا
 00 تدرادك د هللا

 ا يمدد اذ الخيم تارا فاز
 | رك ولغ او هساقا الج ادة دبار ل هرسانلا مدع
 يكرس اموم دب ادعم !ىكيت ذ ١ ويل اذ )اوك رس لو سانلل
 ا هلا خان ناؤم اهدل عضم وان نزح
 امل اذكى روح نولصءرلطد ال ناف مخفر نعلم اذا
 "وزعت هدد لعن دلك لارم انقل ظنت نم ىلا ال نإوش

  نلذازك ركل هذ الكا روف نا طرتش زك بخ اخو
 تلا + ةلزنل بلطو مو داير اذن قدمو لمان
 0 د ازننبو تادابعلاو ارغب فول ١ذ ة[ئاشملااةدارإب

 ظ )2 هن ادع اطبنارسلا ةد اراوسداررلا نوح تورلا نم .

  نالنايرويف اينرلازجال ةر الالع نعل عامك ايندلا :
 / لصاناكاناد «ترمزي فل عجل ادارلاهالمايركا قل خاددبف - ه7

 ١ ١ هيعهاؤل ا ايشمؤز سئملا ناك تيوتا نمو افنش الا
 ١ فو نيل إم الع ن الباع و دايتح ال | عيت 1 1 راو لوقت اكةنربل ادي صو اهأ هب خام و
 ل 0
 كوسا 0 هما انو نع | سو تالا زل غم ورك قا قزلااماو

َ 
1 

١ 
1 



 فوومإارم الاو ءىايماو' لاوتحاةلر الاه رامخالا ظ رح ١

 نيشو تلك د نار ناو نقل وشكل
 نوع ناعو لحنا :ْناكطدكذب ليل ةدارثل وركز ابك وصلا |
 /مايقل (لوطر اصل / ثالرلمعلاا اورعمحل الرخلوبو قحرقنا |

 ماعطلا اهطانو :قرصلاو وزغلاو أ !و مورمل ا كذلك هرغو |

ن ارلا و باص الام او ثاد ارملارت اسر سو غو ١
 ىرل نو ر

 لابتلد اهلا ماب اعوا ه (ماعلا نم هع رعونتنسس لاى
 هير ايري توبتي قر ل !لاج الا ل افيو (نالف لاز (ايو لا
 م يضم !لاثسل افلا لاهتشالم او !لودملا نم ككم و |
 20 ملا كيل وشل ارك دبى زا و اءتترىطنعل ؤ
 دالاءددلخ مربحاصو ىائثتاوبو ئرل ارصا ونا /( لاو |

 اقاو بيك( لو ىشعبنطإب و هز ارى اة يكرر طش كل ا وببو

 3 ةول'لا ءلاونع م دعاوإ | ةروتاكآةولصلا تاق« ةد ىلا

 دوو رفح ام ةمزإ ا نوخ ال ول و تم ار وشحو موسلأ اكو
 ١ ظ لصاىردصم ادبحاص نال لو الان و د نككو اشد ١ ملظع ١
 0 ةداتم ايص ورى اهدتع ار ا روش كرش اوثل ام 1و1 لئدلا ١

 1 ءل ”' قلخلا م ذمظع اهرف نال نيل قالا نود الو ءاروثماعو
 0 الا انلاؤند ىلائاده اع قلألا رجرثآو ترس باذعإع
 3 ظ ”ف ثاد (يعلاؤصو ءاماو قت لج لعبوا دحر ان اوم و طقف ْ
 ئاعقوومو عولرلا ن حاكم اصفن برن ءاهرمفس ل لا هلت ١

 1 ١ ظ

 07 قطاراصغن لم ةرورغ نال نائب تلا يامل عميل ةنايص
 1 دامك ك2 شل م دن اذل او مرتب ءررط نم اءاهالوم ثذخو |

 0 (رطةطر هر يي تل اللا و هز انعم ام هاف أع ةياقل !ةدبثك ا
 َ ماع ارت الدرك م وقل ابق تعا ا دوش ل قآل فصلارصقك |
 1 ةرايعلا عن ثار /ى م هل أس |) نكس ال خول مث امشغافترمتا ظ

 ظ



 وو اه

 جمر

 3 ب
 + هوت

 ا ا يس
 ظ * د مالسل ارباع فس لاق اكث اخال ازعل نا ةوويع
 اهنا اماو متواىجسل اورئغيل هاينغ ااعبل ام قاؤن ١و سائلا ١" لج وزح دلع بوثل ا نب علك ايمو راس ن) مومديمو مع
 امتار هززورش 2 1م نو رطبتك مع 'ء(رلا مزق نااعاف
 ءألارصم ناو ةظتدتنا نضل بصخ لعروت اويعلا ل امئطنل د
 لغاشتب ماضالا لام تل اون تصمم ا نم نياركل 2 5الا ”تردل شى رز رل ايار او صالخالل ء ال اليل اوي ساد ادمحد
 دلايبواعيادولادوحو مائيالال ام ىو نودي ةد بعل ؟

 27 لا عوربو ضرعلا ارييرل ماع[ ل حبر وضح 2١ ءظحالملا هؤ روم ورز اكان ا رصلاو حطحالم ف اردقل ام امزمرع اذ ل ناركد يصعد (يفيل تاودصلاو | ةوكزلا مز اومال
 مكررلاو ظعون ايإغنشو ءالان دورين ىذل اك || عنو لام نم2 ايم ظحرابت يئافلا زمردل ١ (نس/ءارظعا
 ن اى لوال نود نككأرل اعاشم اهبل عال بلط طال ر ولع هينا
 . قتال لاو ءار دز الا فوح :ذل اذلا ةبحردل او هسفن كح ابمأررمبولطملا
 نسيم -اىولإ اجا لمال ورتلاو وول طيب المرن !لاهت ال الدك || رولا كريو ىشل ا نسب وساذلا يلع علل يشم ى ذل اكد زل نم
 ' ديو عشفدافتحالا نيعببلا ظن لنا جف عارم اوروفلا )ل
 ا ىإ حبوإلا لولصن زعاج ىرن ىزل اكو أر ةيللاو رانش
 مرن أويف نو دصو ابدع و نيش ال !نوموص و ١نورحرغ
 | نايكننب الخولو ماوعلإب قام الاوسكلا ةيسنب نا ةفعخ
 1 ف ل والا تأمر د هرع عالط ابر ورسللف ثالم امم لاو بى (س | ماللإب دع اوورقوت مث ءارلا دب ]لم دي عالط اب رورتسا ١ د قطع يو علالو ف عابلا/رتلا بنا ملقاو ش اتمني *
 | "ةالاروندناع بدع انرولقاو ديمصمرتسكشمح ل الن ها لف لب

 ا

١ 2 

ِ 



 مداتلا سرا نع ران هلال نانا ١
 موطن كل الا و : هي ماسيسم

 و رتجو عيطل اع رصد دن حزعاط صدارل اوي اونق !'نيولطما ٌمدْعَد
 نفع حب ولغلا عجل ش م يفد هتسم |! و مقن ةرورعت شاملا هذي لك ١
 دف ناه مل'قم غاز ادعس لالا ةلُثِبرلاةرومو سومدط ىو ٠١ ا

 ما سسقال 0, تدحولو طيح ريغف هر أير ١ الب هرورزلتب هرورسس ١
 روما مرا مأون امج ازعياس لوا ظ

 لوم ظحركو 3 لاف ةزغبل ١ةروس ةعر ايلات دا لوتس الجر مسالا
 ل !قعيعإغ لد اعل ارزع ء(رل !.ةعرباقإعأل ال دلك اقماع ٠
 راع ىتساخ مهن ةفئ هلعألا طبجب الويب غلا ةدسق ا
 طبحع سيرا رح ايئار نم مالشل يفعل هطبج ب مهوب ظ

 كرقرشل ذو دوم او وطلاب ةولتل ا ءادسو ارق ناكى ذلا ماع ظ

 ادن ينام !فقوت[ ل ادسش ءالبب اخ دش أر زج لسن اف ةوالثلا ظ
 كانا نا قبل تفرع 31و هايخالا ءمالس الاتخ درك ام ضعف |
 جضابلازع ايكككا | م هن اومسن ادلع تهل ببس<ل اعالل دي. لش 2

 سام بولو دل انا دلل قام عتشنل (سدجي فسو ادب امو ١

 بعوجو نطاب نعدارزتاهورع علف رئاعلالعببج شل الغ» 1
 ىئ رضع اى اه سائلا ىرباء اب عبطلاو و َمزل مرا ولاو د زن ةزل
 الحلال و اقر دمربرب انو مرج حال معلا م ل أسرو رم ٍ

 وا دعارلللو نزح لاو ةرىلا ينل ومعدن 5
 ىبمم اعتسا د اثس ازلا كرب !ؤاع ءيطلا زل نبع او
 0 ل ا
 لع ءردرل يرسد وو بل از ني مولا ما

 ق مرتد نيردجع ماع مرت نير ارنل 12 ليغ اع ةناملاع ةثملا
 ةزرخ وي ال و ملجأ | عنالو يلع ا م ةندزي

 صحا 20 5 كح -_

 ع



 او

 ا

 كيركدلف وررغت اذاف هللا لبا نم ناكن ران له !نتلععالد
 ظ ' بذر ال فاعلا ن افراغ ريلعإتت اورشْغ ثرنف اررضو باسل

 | اعتب اردلا تلمح هءازإلا تن اركبلق ةنفد أص نك ةررض كل

 7١ قع | لم و لمحو رمل اود عببل ايم نع اضربغر ناو ءابالا
 0 ا ا يس ا

 ظ ١ ميزان اهل عنم موسم ادب اط جرس ارعيسم الا اضن سوبا
 1 ا ناجافام داي اجالو ناويرشلا لإ مجال ىنح تكتب
 | الازوصاو ل ارلجترق ارعل !ةهرحم نم راين اركب منوه
 | ملعقة كاد |: غافلاوي) له لعه اذ اوزفال ا م ةتادياوفعا
 . || ساز] خلط اول نامل وير ع هر عالم ارت * ايرلا
 ظ | امركم الشان بوح ارا داع اقعلا ادع
 ١ طولا او اوبرعلا عرتتاو كت هنت ءاش فالح
 14 أم تبا ادن تيشلوم الا دول كرد امصرزت ماع
 ظ أ قامو ل اوبرئادوالات نيزل ١ كعلوقف ى( لااا د ناناد

 [ءآل ةنعاذم ف امض) اوبزلا اوزكلئال وثم اجرنا اهنا ب اهتومتد ْ
 | ذامالسلإل جهت !رعوطر ةوبر بوب! ه اور امازف راخالا اتا
 ىلا هب امو هدتالوسر اراول تائبوم ا عيت ابد اوثدح ال اق
 "اوبرلااكاو ارق اردنا ميم هلل شنل لشهور حت و هلت ايسلغلا
  ةيوإ انالف اغلا كانمدل) أزف و فحل ام وب وتل او شسل ل امركأو
 1 0 اما بيزو راس ضاق ماعم

 |معنمعر مالو ةديل ]خال اما طوع برا مالنا يلعلاقو

 ظ . عيلرل نلاو قدر متين اوبرب ارك لجل لمدم
 | مالقياطعدنتا لوسر نمل لاه ىف دوعسم نبا لعو ملاك هاه
 و دس الو م ب اور 2و عيعبو مام هاوز رلكومو اونرل روث

 يثولا مال اعقل لوسر نعل قراهبل اع ةياجر قو بشاك
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 ثاولان بن نعوم ى كومو ادب اكآو دعشويشسملاو ععشلولا ١
 وللا اعزلامزلشل ةيلعر ا تو يرض قتلا ود ٍْ
 لاقو مكاقله اور ها لجيل اوكي ن!ا هم عرسي ١ ( اب نوعبس :

 لاقو هانم هن قربا اضماداو ارو نويشلا طر ائعوتص ٠ ظ
 ثُم للارلع اوبل !لم]حّرل ا ببصلا رولا مالكلامسع ا
 ' ىوغبل و ]طل اءاور مالسال الحل !ابرسرب ةيئز : ئنلثو ١

 عبر نك تس ”تططل كرت ادلع عاب |ور قو أد ربخو ١
 ناهادر ام الجدل وو عمدي اولا رابراقامل هولاند

 الا رق كاوبرلاو انأل ارث مالشلارلعز امو قررا ايلا ا
 نارا هللا انسان خلقوا« اق اذع مرسم ايولاح |

 رولظن موق نمامو ل اباوذحلاآلااوبزلا ثرطن موت نماع
 ويقل ماعلا نسلامما«اور بعت اي ولاه

 ىلا قرشا ةلبل تنار مالشاالعل او لزن لوا تتش ا

 اقوربودعرب | زاازاو ةوف تظف تعب (تناءامتلا انبررشن ا ُ

 ىرت ث إل اررع'ثوببل اك ءوطم موف لع ٌتيشاف لاو قعاوصو /
 اربزلا لكك“ اوت اق هل وب نم .لبحاب تاق 'هطصراخ وم |

 تآلمروم اطل اثويبل !لامم اكمسرنوط اور 25 ٌربَعو دجاهاول

 , لكَ كالا لعل وش نوع عاف نإ سا عنو دوشتم ميو مزون

 1 23 57 نعشنأ ابا هش لأم تا ار نولوقب ىتشمتد ةادع ١
 ناليشال طخ ىز ذل اكالا هوموغن الآن ماوبرل | ةلكأ هال ورمل اق

 : "اكان ليم رذمب عطى «ورضن لوف غار لال اقووسلا نم ظ
 نحو ىتْشعو ةادغؤكر ان اع نوضرعم نيْدَلا نوعرف لآم ب ١
 ىف وا متئاربع دسار لاف قاّرول ادحاول اربع نبامكعلا ١
 ظ اورغت اةفرإقلا ثعمإ|لاو ءفرايشلا 4 قوسلاوى فد . ١

 مالتيزدع  ,ةانوسرل الاقدم اراابان نص امة تح اب قارس اولاق



 اوبزلا © ' * 000
 داتا اب سال ان لا ءاود قاب اوشن

 باكر نفك قادحا مونبال نامز وسال الع ننال .
 ١" لغن يعالج ن اسعى دزعودد ادوب / هاى هر( م
 ١ الكدزول انيظعل ول مغب ضارواابناكوا/ر تو

 - متلادقف ندلا وق فني نب نأ ]يع نيوضر احنعشر منزل اما ببنلاو
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 1 | عناق لاق ىنررعودوعسم ناز وميف قرطاك مطتر 0

 ١" نأرل ام 0 ةسناوتا مى :ارالطا لد

 - اوعي ائلُك يس لو مالكا اع متن !لوسر وبوتف اويزل !تآ1نازلا

  "فاوّرلا دءيقح ةغيقحو كجم ف_جلاةرسكانعنا عسولاو اولا
 دحا عشك د هامل ادنعو اناا نسل عنا ابرلاو 52-8

 - ايايزيكاو نزولاوربو ىئشلا ليم ايلا لعئبش ايما
 هانثنال هيف ابر الزي يذق عربعشس ى :زيفت ل ضف نثوعلع
 0 ادت 'ءانشال اير نال ١ هةسمجلع قوربلا عع نزف ةسئامملا
 ظ ليغ ناكل قالا لعؤض اى غال اواي هنت لربع رعد .
 ١ لباهينإللبوق اذا ىنملا الع قادجل كمر ضوعلازعلاخ
 | تفاوت راس اهيدح اف اذن نه أد'اف هش هزح لكك هدم*ءلح لك

 ْ تجعا يوثل ام ئساننا لاوما نإ اصدصضثلف ه7 ىلع ( اًبواث

 ' دل اهرعشلاومّرل كه بح دج |لاليوت اراام فالك ة :لئاملا

 ظ  ًالعوتلا قمم الف ككلبأق ل هرج وتم ال ثافددضغل اوم
 0 و نينجلادحا ل ضغلاق قع عم ىلإر كلي اهم ا دنع
 .. لاهل نق ناب ال ا فز تقال بخ ضي انتل 12 او الاةهلئايل'
 'تابثا رعب و كلل انياضضب اذنل ١ باجي |ورغوم اع نم
 اق اذن تايب جابقس ؛ هلابتعا 2 نال صول ا تو اغت مدع

 ن. دج مال ايلعلافو 2و ةيتجتما انج
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 و رزم ابغا نزولاو |يكلا انزع او 1

 ا هرج نيل و ا 0 دجو!ذافاسّرلا
 لع او ءاقل ال [هنل آحاتف نحافجد ناقل

 سنلاو يدحلالخم تابئزوم وك اوبل نب اهم تبث تبشاورقفلإو
 قب اك عطرتغو ناك اعوعطم تدارك بمب د ء'ازكونفقلاو ٠

 و تاعورزملاكت نانو وملاو تاليككر يع اماواجبوغو ةروثلاو

 مشنال[ضافتل الح هلع عيب اذاأونو تأناويح اكو تاتنرعلا
 ا يس 1

 ,كيللازم اوبرلا ثمث افرد وغاش مرر وجو 0

 از ةفزومما- تا 1

  هلىرحِتف داخ دالاحم تايثفال !ىبرهد كلكم لاوه ديما لع 1

 بيسجدل اوركس او اسعلاو ريعشسلاو هطنم اكضتم ثاثعتم لع ظ

 اور 'تولكأب شل ١ طراوق ةرثرر و ثادش امركوديففلاو بدلاو ٠١

 ' ىترتلا لاهو لكال الب اكل الى ولد ديعولا نا نع دار ىا أ

 ٍةخالامطنعم نال لكأز اركذ نهكه نع اوبر وسد قو اوبل امي ذخاو | ١

 هد ايزلاض هككاماعدخا امد و ةدوتلاو تمول اهمككر <ولكالا

 . اريح اصلحانإو رعشال ىل اه ذا هنقكىطتل ايذخا نأ
 مالم لعلافو لاعث سامح أم[ ل1 تمتال بعل لال قكال

 مص لسد شزتل جر نائض اف ةودانلا هنبزتملاةوبازلا 5

 2 نيدرؤلا نب يرغ ةليلق ةدابألا تنك مااول اذدازو اناووا 1

 ذوع ال ةتانا نعردك شكت ناكذ اد مسا ةناما# قنادك ٠

 . رثاهفه لاول ”ابا# رو فض تلاكناو هز إيزلا ةررلعو 1

 ”ادايزلاسببو ضوغن انإولو زوم ]لق مشب لاقوز وجبال 1

 اهفؤ ىزنادمستلا لمنع امن عاشملا ته أين لع الضرتملانم
 كا لادا كيم ل لاما اب ببي اوبر او زوج دمستل نعال ظ

 مس درس
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 ١ ىاناطشلاهيطخب ىزل !مادق لك اهادق ىاىسم لازم ناطيشلا .رلخت ىذا اكدصقلا مور فلا نم نوم وتو ملغم نألاثن اليك امو (ييغد زقرصلاك تال حف هنمل ب الو هيف لخد
 . مر موقع ند اعاس تادجالا نم فوحري أمال ىس أن ١ كاستل ط غسو مونيوو ع يصل اكراصخه طبت هاطيتسلا رض
 لوسرو هن برام هبحاصو او بذا اةفكا م ادح الكم : وعمد
 نع كدح|ههنخارو الئموع اند تشع وضوفا منا اذه | انلامز وعاش ام هحبق او اوبّرلرلثعا نمو يفلقعلل لام || ال كدت أيئاانمعخلط ايل بسس اذت !لإمالكأ تا موق لاقد , ردو 'ةمومزم صوب ى عشا بسلا موف لاو اوبل اركأ قح . :ثوروتل !تاييدششلاو تاير دززرل اةنبب دلع اوولتخا ىو ككرددا نم ,بول] دحالس دخ زهتلاموب طبول لك ل لايق
 0 : سو اويزل ازعل دع سال ارا عشب نأ عوبسل اب سبأ الو ماج ا رك[ م نول اب الف لع حرطلاو نجوم ا ةبلاغم . اليحزماشاىو ايي 1 باييكذل يشل همول ل عأراعش أ! ال ةلماعل اور مو ةيعش ةلماوعالب شع فل انا
 | وتامر دقعناع تو اذ ادت رلع ريمان! كر تعم ضع قركدو ' ثادعلازم كءغى ىو اضل او مارون! راب دنع هزكيالو هركك د دلعب ا اهيل اة ركدو هورامو بؤ يقو تعرشلا كيم أب
 ظ لاوجولع به دو هركبال أضرف مهلول اوعى عاباداام ام
 | ىفاشلاو ةفيشحوب اوبو ناربظعذ امأسا هيعرشلا ةليخا
 ١ مادالا اجو اعل كبظع نامام هز اوح دعطع بم ذو امرهتم
 ١ الوفاشلاو ةغينح, !بهد يرعاك ودها أمالاو كلاما
 | لاك و ينل! 2 اباعف ناةاحلا هه هع مغل اموباخي
 0 ضو مام ام أب س انا كم وب هنعل اسر حاو لام بكرم لع

 يق“ قع 3
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 ةضنلاة ونش مق مربغو مكر اضل | ورخكة ا وش امرعت
 رش بذا ماتو بغي ءاناعةتونسل وعلا

 ١ كما |زرل ١م هنُع لوطعد و ةشفل 'قمدعوشل او :ىبقلا 4
 ٠ ظ 0 !نم هزمت لوطعم ةضنل اة ازكو نزوالب

 أتنرزو اؤلك نا ض ناحرخ ال ةضفلاو صر !نالدس ادبو

 اويدح |عاتال ت ان ز ول ١ ى كيفن م ايما نبا ٠ هركد اك ة غابصلاب

 داوسو خو الشم نر يرو الا دحاع ىدنح نم |ز كاوا الاب
 اعبر نوليكك كوك 1 نم يس ال ١و ءاوسس

 : اهاجرو الق اذ اذاهمةلدلو
 و)سولنلانماتن (ى' اعحب مدا

 0 ا ان همقدل اًممركد ريغ

 ةدايزل اهني لبن فالح ا هزايوطل تن كا د١ م هرمز و
 هع لركراغ 0 دق لك افا
 سافل او كهضسلاو و املاك ة ليلك ف الحلا تف تناك او

 زرع 0و علان عيبلانوجل جيب اد هالخ دا ةزع امك ظ

 ناو ل امج لش لاف يلق دي فيله شف ريم نع كدرم ظ

 ةص الخلا و ازكع سل | اروعال بارتل نم: ىستمذ فالغفل م

 فرص |و مكرابشلا)! بهذ !لاخم اًرايند د الجر طع لك

 ٍفصودومأل الحيل اهدا صذم' فشلا :هلكو مو ىر ايد
 .الالرضضم اهلا ى فعلا نع و'نا كو دس اف اذررفرم الار اند

 - انربودحاو نع ةؤرماعلاعامجابألا نوبتالادنف نايبالاب ٠
 ماع جرب لوس ار نعو لوسر انيهرومأل !لنالدكد دجوبملل |
 دوؤقعل !لم يت ىس هيلع جري الو ضحريغس لوسرلاىلسرملا ظ

 طشويو ربب اَب ضياؤئلا دحو ملت ٌندقاعلاد اع : ١دحوب مأك

 لب الة لتسلاةنيدنؤملاءلخج نإ عشو فرقلارزعد



 ثُم 0

 أ لوي يدق اهلا نتباذ ١ عامنجالا ادحوف لجتوملا ماعم موت
 ش | هظفح ىبف نولؤ اغ هنعرس انلاو وقول ذك ديب و فرقلا١
 ظ . دفف انزل ماو او (راوح 2 ة ةمعشلا دليلا تاراعاو

 دلك يتوب لممسلا تمشي ناطر ءاياعلا خخ
 ١ ات هناا ةفلا لابو زهدر عزنا
 | اهرب ةلبمل فالف الاد دعاك: ء_١1 ةروص
 لان ال ثحم قدا لال تن هرلعاب لع ره وركم
 ةدفتلاو ةاايحلا اماو ةليحلا :نالصحالفربقفلا ةجاح تو
 اور خش نكن لسن ايران ننق
 . للسان اهلعفب ىزل عب !(نا ماظل نود حاصلا ةصاع . ويصر اح ارض عقر ”ر ةعنشلا انرورث ةاتاخدتا هركتال او هوك
 | ةالاو :ادعلابحاص | صارم نعل !للاون !وبول ا نع
 ظ 0
 ظ اري دمك رعد ارتد ىو ءريعل انو ةشعلا
 ] هوركدلا لس امنيا و ابرام اع ةسانلاعوبلاذ ع
 1 رو نشل طبقلاضأل رع مسلك دا
 | كرر نب اعاش وت لاوض وف هدروود اذرود مب مضخم
 يسال 6 ةااخإ ول ارلا عفدنو عملا 7 | ةئام اعلا تكقيروزملا لومف ضْؤملا
 اي هتامضوعمل لمحت | سر شعو تام عاملا أس
 ئالاو اهرد ُبِورعو :نأم هيلع ؤؤمال ببعو هعاشببل أ
 :ظط ل ايكوم املاءّيض امدجن ىؤغنسل ون ذا طوحالاد
 < غيل ادملتلا هنو عاشلا عب ناعم توتدقف انجي ناك
 "م شمترملتلا عيبا محار د غشت ىتنجازم ماسلا عب
 / ةفزسسلال 00 شعل أ ملم دحل 0 ماتا ابد

 ١ 0 د

1 



 0 م ب دب ا اّبعضو ١ [نجشمبنن كلا ا

2 

 نمل امال هيلع اكلات
 لاف لبحا لإ سنع ةنلث ىزننمل البي ئزمالو عض زم ١
 .نعنابعبلب م نجدد اضبقل لسا قبنجالل ةءوصلا: سبأ نعسللا |
 5 ل يزال بلع هؤغتسمال قصص شمل اذخإ تجيز نم ا

 )ا عاب ام ايسشمر اص أو يملا مزمل لا مل سلا سوركلا
 3 ظ فيم ط1 عب ات زتا جك: ننلارتنإ بت عاباقلفإ ا

 1 مارد >, ء لج لع هلل ترىدج الاو ضتتسملا نب ىوج ا
 انك نو مدلل انمهسنس اول ةلحارا كطشعةثلثا ارامي كاداراك ٠

 لحا] |رثع شلش نوبرألا نم عب رم عيبملاضبقيف ارضيقنف عشعلا 06.
 ثا هقتادلوس علت كو م رلشو 1 ٠ع رعقبش منسم ْ

 لضم ١١و بول ١ نمو ناحيض اخو ازكدكدنم الا سك هيلع ؤ
 1 يل ان هنثيصمل اقذل :١ ةلتكمل ا ميصغتو لبح ال كير ظ

 ا ”تلالعر | زل ١تاسبزملا و دهاشلاو بتاتا سان )وبأي )

 0 5 دسرنلو باكر اش الو ىلاعت هقالاف ىواعر١ :ستلاو ظ

 ]| كتوق هل مكمكجدو متنا اوقتاو بق يئسف ناو اولعنت مل ناك
 1 2 ضلوا لع ا ل ظ
 1 ع تفائل هزات |
 11 , نعت انك اذله توفل فوخلاعم هرارشلال معو هن انرككا لع ظ

 1 " ةرارشلا ا زكك راسنتل او ةدابزل او هنم هنموكغَتلاو هيلجولم ام ٠
 1 زائل لعو هبلعنتمتاذ1ةداهشلا|دانععانشالاو هلاعمملع ٠
 ا 00 امو اا ظ

 1 رب نال وغ شم اممو ةدايرشلا ىاب ظ

 1 1 ا يتلو ادع ل )



 تى

 ط1 لعب ذبو باد انجاشبم انس مهيد ءاوطج !لزماعتلاو
 1 ى ااولونث و الاه < ةعاطوت سف ادب قي افلا
 | عردتااونئ اور ال | نع يو و يصعمو 10 قس م مناف رام ا
 ْ لفل اينو د اردو زب ازككا لم ب ملرع اًامهوراضلإم١

 ظ  قلككساو الف يرو نال اجلا درسا
 و ب ع 0 0
 ١ اللغاجاعتنل نوف انو ءايقنل عاج ابابئاد ال عت نئمف ةز اربشلا

 عرس نافيعضو ايش ثلا 1 ذااعاو زر اراعم ةاذك
 ماركات ف هر رشا نم 2 غلاة ادخاف ماد مر اتسم دك الو

 ١ دبافةداركطلال حر لعزقات أو لزاوتلا# اذكلشع الفرز كن بل نمو
 1 . ةاكاذا باوكأن اثنا لعب أحال ا, دلعراوع اب ماكل دغر ير نأ
 ' روف ام لري تس اف تت ىيرش ل زعالب ييعثلا ةروص 8'هوث ابا
 ١ اكان ةارطلا الا هيلعرترن نيرتلا ةيوسو نال ذ| لازم
 ١ ىعكبحا ء ةرد* اى العث اررنس اضن الف اهنس أذ فك دز عالس ضرغلا ١
 ظ ا

 1 3ققد أرسل اه فان !ىد راو ارىهرخال راحال انمدايرْسلا 3

 | قلكومو ةدابشل !!وهنكتالو كتمت ١لافةدارشلان امك يبز
 ١ 0 نوهاج ابهتادهبلق ماذا

 ناناكأيرل ا ىد اذا ايش كوم مالا هيلعلاهواوعد اماذأ ١

 غياور نمطسم الاول 2 غ2 اطل اداو ر بيرغ تبدح روزل ( ديس
 ئ ٌ | اتا اداانارعاو ىلا“ ادقوث يدنا باكو اض دل دنع

 ١ ضو هرابرشلا نار ار اعم ءلاك, دع وعن لع مخل ارعد ندعو

 "و انف عنو لاعتم اذان اهنمرطو ليغ اذا ارت 0
 ظ "قلو اي ءذورب نال ضم 4 أو شاده العد ارت كي
 ظ 00-- الا

 يش ظ
 ل

3 

 ا



 لا ورمل | بودش دايشالا مهم ملل و نلثلا لم فاما ظ ش

 لاعب الو ئيغدكيبل اطلاك اك اذ اذ ارش مع نم امم لا
 د اررشل | ع هنغوتل ابوس انال او ١ بد اًاباصو وزو 0

 الاوان اد اك ىلكا طعرشرت ةرارشل | [عوايضفل نعد

 وو ةدايرشلاهادال عد انادساشل لن اونل او:و 9

 يلم ةفمولا لاح ناك نا :ْتلتوا ناخ ردت قاتسرلا و

 0و دوش لع ببجتسوب علب |1 اتي كانك دهشو |!

 1 الو
---22-- 

0 

5 5 55 

 -- -- ههضلا

 1 د سلا دكا كاس

 ديك | ىحرا متداهرش هش الا - ال دبس ول من |ماعاذا ديب اعلا |
 كصلا» ث اك ١ذ١ نويعل 5و تمالخلا 2 2 انك ةتبرشس )لم دعس #

 لاق رلدورشلا وح عبس يس كلل عساف
 د م1] دلع ال ! بوي الر ضيوزنملا اد الو تالا مجش هن ماهل البا
 رض[ نا دوبرشلل ن ال بش !انئيو ثالبو انل ارهش هلا |

 عيدوتور ىنلاانيوضخالانايضيا اب ل ظ
 2اروشحلا اومرشل دقو مكاكل دنعأل  نويمال هاد الا' ارنب ظ

 دورملاو اننإو ةودملار منع اوف هز ايرشسل هاد لوكو ىرتن اهب ظ

 , ًاًماعتدرو ناو نزفلا2 ةدابرشلا نافل كورتلانالارفبع
 ةاذوب ! ىوراب ! رسل نيف ال دل طع دز رب سميصخخ بست نيك ظ

 مياأنزلاب هلع ام دانا بليتلاةااكات نعام ئمعم
 نأ كلل ريح نات كيو ترسل لازعلل او همن اف ثم ٠

 لاثو لا مالسل | باعوا ا لا اًرعام_ءاضشا ناك لزج
 اقر ْضآلاو انّدل اون بع هنتؤ تس ملام ينس لم الشاللع
 اهتم دو دحلان ةدايركل اان كم ذامثالاب لسعر شل او ءائيشما
 ءالامصيضخ اج قرشلا حب روكملأ ثدملاو يالا موبع نم

 اهدحا هوا ةمائواع ةذاهشلا مريت ييسبتلا# لاف ماهلانباذاذك

 ابل نكن اكوا نيكل ناو عنت هيوم ارش بقت عابح

 2مل

. 



 ا

 ١ ةدارفنال داير بولاطملاو واقل لم ةاوشم ل هقي ن نا
 ش | كد هلل دكذب هيلع ل هارب جال دم اشم ىلا صين
 ظ ْ "لأول اءو'ج اعل اكويب !ىاذد نكمل ن2 اذ 15قلل ماذا
 | ناو عرب اط',تداررش قي ناشل اثل او ب ىوغغتف هذايش مل لا
 | |. طك ىلا دارا قكو ع ّض اىمىعرملا لطاذا

 1 آناف ارضك موةذاهشلااوقكتالو تتدنت لاق مام ني :
 طلعت نعم هل ال تيك :١9 ديكأت دعم بيكان ةيالآ كو هبل
 - افلا لانو هناععس رق مث رق يل ارله مف ةداهشلل ااوقكك

 ا ' الي اكو دئكابوهو هبلخ اا اذ لا او ىلا
 ظ فرش هلا بلش ازال تفاضا ودك أعط أموت
 ْ ةبمعل!]ورف زائل لح هل او دبكات استرو نبل ! ءاضعا
  اهتاف قال "افعال ب قلعت حل !ىم اىملارث اش ىف الحي أيمامتب
 ظ | ]ا ةااور تن ا يشتم ةتوسمم تتاكد
 ..لقلإ,ءاكن مما الص انا ىريزن ام اروصشوب !لاق ايماقتل الحم
 ا 5 هللا رم لص اذا ةغضمر لا ه'نامالسلا هباعلاق
 ١ كرف نريل !1:1١ ىو الآ هلكتسإلا دس ترسفااذا
 ظ ا ارا ىراا تسل ضدنا
 ٍ 0000 أود اكس ىلع يةردادعو اب
 ا١ذكتكيد 'م اعتدنتإ دوعن لقل ا عصمب داراو هلق م أن اف

 دعو اوشلل تاادع اشن ادع اق اك ذ ايزل ملام
 ظ م نب أب أو ئاكا هتك يقلل دحا نه فكك

 0 , سرا القاماعطط عمال ادافعالإب عض م هأو ةييمعملاب بلقلا /ر
 اا .وراعتمنارخاو ثارآ,يف ثدرو دو ىاذج ضم اغرمالأ
 ا ثارآ ء'درو امو نكد نل و *اًياعل مس أمس ىلع لا امن عمل !آ
 ا . غويلاثداح الاء درو امش أنو , خخ أول |ىلغ لرب م يد

 ' ليام
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 ءاضعالالل ملاذا يسلب هق كاقثالمتولس العلب اق 1

 الخل اولع لرب اهاماواصرنب ممل قيرط ةمالعتاركرن' ع قرياطلا
 كيلاهب ب مكي عوطنُع قام ن١ ولاودرت ناو 0

 بوتعو متودقو قماح مب ىلاعف امولع ابهر ريم و لاعن هسسالاقد

 مس اهم هنطإبو الار اظاهرذ ى ءاهت موو داواعمت اه امام دميلا ١

 . ليخدم ا د اونل اورصملاو عمشلانإ كترووم اوعو

 مك دخاوي نملَو اكن موحد اهءاوت |لط ١و اينرو ]ويحل ايؤنهرو ل اعتدمدو
 نام يمال وارثك وداود ميلف تبا ا
 هيدجرب نمو ةتمودو ولما ظن ١2 ةشحاول اعيش تن ]ل ويلشك |
 امى ناعالاةنت أخ ماعد قكموهو رحب ا بانعنم هقدن' لقب د احلا )|

 ماناذاه ات نيو ةداهشلامككالي ةتدعم ىريوتل ا ا ظ
 ءوع ايئموثعل اواعملدت قتلا ثداحالااّم]ى آلا هيل

 1 1 وس وباع هيعمل ظ

 وطني ترحام ىنما نعوع مالتئاهيلعل اقئ هيلعق فك يش /

 ا كات تس د ادن ل الا 1

 اهوبتكاو امله ما ةنسح منهن ةتس هيلعام وكت ايلاف ٠١
 ى تانسلل سكهنتا ْناهيلعلافى اهوشكق اهلبعنإو ةينسح 0

 ناف ةلماه ةدبح تنعهفاس اهلهبماف ةنسج عوف كأي جلا
 ب 6. . تايضإلا فمض فمط ةنام حبيبك انصرشع هنعبتك(يلوفابب تم
 ' اكو هيلع قننم ةّيس ثنعهتن١|رربك ايليف" ة شتم منع نمو شك
 آن راتإ ةرورنم ةسوسيولا جرلقلا و عج ام نارلعإو وشما

 نانالا به الدات ارط اوملا نس,وررثذاو بعام ةءورشلاف 4

 اًمنن هننازلك اقتضت لاق ا ١

 دصقؤ مورس ىرزلا «' فرخ نلاوه دايشخال ظ

 د هيلعمو ردو ة دكا بح هبلفو نير اكتب ذر دل أ
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 كل هذ نع هنت وع يلا انهف ىصاعملا نم ل[ هفلاعد
  هلوق تش هيلاو هتماوماسو هيلع هتنفصرتع اينل اًمرككو
 ١ كائملا ناو أندم بدل اع هنامح الص ١ ابل ج |متالو ل امت
 لول ازع لزم اهتاذ كذا ' منن امو فالخالا كواسم ٌندقلا
 | فايتلاررش ءئطلاهركك اذكر ورصل 4١ب تسوسوام ةلمجو

 لانو اوماقل ابهذ لاق كرو امل اءاعالا نعئدونللافو
 0 و هد افتعاونمت١اهيلع هس نظوو هبلقب ةصعم | لع مزعومّلا
 ١ كريعمهاذا سو هيلع هنتالص موق لاش ١ع عقر بكو همرغ
 ١١١ يملا ةحاو ةّجس اموشك ات اهلعناو' هيلع أجوبتككالؤ هيتس
 ١ نم ةر اد كك امن او هيصعل لع هسنن نطو لمت د نإرع
 . ٠١ بهيمانم او عملا نيد فرج ى أمتي ارو و جسود اتساع
 0 ني اوءارقنلا نم اعل |اهاو فلذتسل ! تءاع مر ض ايعوض اهل
 ' ةلخؤلالع لال كيد احالل ربع ىضاقل اهيل بهذ ابولع
 ١ لو ةئيصتسرعلا ادب قااول اذ صزككب ولقل لاعب
 ١ © ةسافوخذ مم امازعممشفوو امله اهنونك أ مهلا
 || .يلعاذاف تصدم: سعم مزعل اورام الارشن نا ذب انالاو
  دظالرو اكلة دح شكت هتتاهيشخ اهلزنن اف نان معمل

 ظ لاما !هسفن ديب أد اهتدنتاىو ع اهترتد اصف ةنوخ نم اهكرتاما
 ' بلقلا مرعب نضال ان عشلا صوصن تب اظندقو ةنسح وشل اب
 زباطنوو بابلا ادع ضمّرفت اف ةلوكملا تايآلا دكد ضورعسملا
 ١ ةدلاو يما ار افتحو سمح ا .يولع عامج لاو عرشلا سوسن
 1 ل امام ثادحلا ةلجو قافنلاو دايرلا يريعل اهلا عورلكا

 ١ ' لخب اّمالوثس هنعناككتلو اد اونل اهرملاو عع ]ب بولقلا
 5 ا - طخاو هع راغوعرا شح ممول ومو 'كشخال ات
 | طاع مراتغ دالاجانغاوم ن4 ةيئاث طنا هعج ان

 ا 5

 أ 1

 | م
 لا “نزح

| ١ 1 
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 ا
 لصال اهن ال هتزخااوم طق كلن الب يمل ! ارب يرجع ل هئارطاوخ ٠

 - مالسييلعلاو ثلفلا كش )و ائيرع ىوننل !مالشلاهيلعلاو ٠٠
 لون اناوح دوتف او كوتن ناو بلفل اهيل 'ناطاامرّسلأ ٠

 هلمفإعاأك كصاثطخم ناكو ىش باعانىتمللومصحادا ٠٠
 صاع لاكانرثطوف ةيتنج١اون نلف هش لم فعةلمادحو ضو ٠١
 مئاوملا لو تلؤلا ا ظنك د كه نجون ة للا لكك ناكذ أه ٠

 [ضعبزيب غل 'تداحالاو تإرآلا نب قيدؤتل دله تعا دا
 ًانخاومل ارك ناو أيوغمل 'فءايضمو بلقلالاعإب ةخاول لع
 ل اعللونببلف اذن 1 ارتب مل !تزر عروى مول وضعل ارك مزعل»
 هلاخ ذاب المت جسي ةيمعل له مديد نانع هبلذ ع ا
 ىلاعت هرتاركرب نشكو ىلات هداد هد اعتدال! يبل هيصعملابرطاخ ٠
 يع او معلا كلو يف دكرن وربما لاعاض عيسؤفتبت» ٠١
 دكذ ديرو نام ارث اصاب دخبتو هيوحن هيب
 نكس !.رزلانيف عنه اج نيل ةلاوو افنان تيس ْ

 ارحااصمت ى ب درر زو كسيرطثو بلغلا بتاجي ف عدارا لو
 اا د"امذ عل اطبلف ظ ظ

 ليان لعسذا صو ايليخالانهانانكا مق هلال |
 ريب اوظ قامت اجب نينمؤملا نيب ةننغلا -اغتب لشتح أى ماعاىلاعت

 عيبلا لها هلعش ام ثايررملا ف العو تأيباشملا تانآلا ْ ظ

 قلعت مر ارؤل اربزعل ١ىلاعتهتنا دخةح اللاوو ١

 هيانالامانورتس مناف ثيداحالاو تالا م تاتا اولغ ٠
 درو او ىل مت هنن واعاود زكو ليبكا قلع نول وض اهتلامتو هلاجحس ٠

 س زلط داّدمضلا نب ةددئلا اب, نوت نيةفمو نبلاض اهرامو
 نب تاما تانآهنمدانكل] انك لزن اىذل اعين قاع هقارلاد
 دوعبتفغيز مرءولق 2ابذلا مف تايباشتوف اى ا# 01
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 ٠ لكك اف هنم بان اه ١ ىطئقيتس و رجورزح أو هننايعس نيل ١
 ١ نر ادتلو اذ *يرقت فوزي اشرح نيلوونم ا الكى نيلومنم

 ١ مكسلاغالووماسلاابجا صيردح او شزل زيبا هتناعاتس
 . نخدرملا كالو ماكاو زل او عيله منان مزمن اا
 | لوقانلادا وب ١ لطيملاؤ مولا ةعلون ام هب |ننملاو ماك

 نا ىناضرل وكان موينت امر ادام لاقدفونا هنت ايو لونف
 .ةلالس عزانالا قيل وبل فكه 25: اق اذ ال هنت
 . ليه زم هيلع بتل ]به اضم ماعد ال هف الع هب أثتملاو نط نم
 ١ تان وثو ىوتلترمل اعز صتل اذ اقد لووك ه نال ماع ال
 || لمع نا انتا ىنعمديغب ىزلاطؤللاّة ا دكدد طميوخد سير اع
 | ” يد عتل الد فد اا !لقالاو شنل2١اه0 اهًالقاوغ
 ناش نما اقاءانل ارم اظلاوب لقال اوالوا ةجررئملا
 . ساظلاو نب هوكذم او لواملاة انا اور حاوبل الاى الكا
 /مطت لملم اهنملانردا شمل اوبب لاملاو و | 'نببو مك دب
 ١ ى ةّيفملاد (هزعارؤكو هرلعرفر تشل( نمد اتفرعم اجر
 لاذ اكنمذإ//العؤوول اباد [ثلطل يش لشلا|
 - موق يع ضوم ا ايزهغ ان دنعذقول اههلث'الالروأت لجامع
 مب اكتب اسم ار زس ءىنشروتلا ل (قدالش اواعن ١ ننس !زلاو
 ظ لاك ا فامواع يراك ذل اهنتاث اونموب لمع ىلا

 || تم مالشل اهيلععياشلاهاسل عدهم ارثأ لا وسوننلا
 , ميلكلاو هيلعاننقو اىزل ات أل عفوقول ١ اش زايد سدكل
 | 1 لدور ول ارت نوال | عتب | ني بال نب نجاد
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 ١ لكما نايآلةلبجنم نادعو هبلق ءجمرلل مباثتمال ةدتفلا ؟ 5
 1 ْ .( ىاةيجوالا دكان ئش لك طم وثو ىوتس) سرر علا اع زكرل امود
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 سيلا وو وو كرس ُتفلخ لوقو مايد !قوف هقتادررمعفو
 لزوم وثم 3و موق قرح 2 نسر ا قر ئه ١

 ا ءاوفو ماهل اسف و هبت نانداا) هويت
 مقنس طول وز ازعل !نيروسا لبط اون اولشط ا وولاو ا
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 ىلع لل ةككالملاب ايا ىلو ةعاشلا انش|ن ىتمو هنر!بانزمب أننا
 ٠ ««نمطل لم ول ةرحدللا فش خلا تاركلاانكك ةغعشلا :

 دوبل اد نوقف انما ع مب خيزل الهو ةنمتفل ولع انيايسلبل
 7و كفو هداه او ةقدانزلاو حالملاو ةعرتملاو كءاصنلا ١

 لاف ةبحانل مه م ندا ةعافاو ة.تلالع غدا قزل م
 نازتل |ب ميداوثملا ءالوب مْضاَنحال سداتغ نبل ىثامبل اطدبا يولع |

 ناتي نككو نواوُب و لوتث هجو ىذ لول ذ لوح ناؤلا ناف
 < مككو ذخأم ماوق | ىتررعلافو اًمبح انزع ديزل مزاف
 ىلاعت هنقت١ يع نييتلا باص ناذ ناشل ايمهونم ناؤل اثايبش
 انامقملاهن هدنا لوقب ةللث كان هيت اّناكدامصتلا تمتحاو
 ص ءاو تضمو ٌتلكف لافل انحاود كولو أن هاوانشفد

 ىلع له يربو ابدا تابدا شت ماولفب نوفل عيزلالهأد ]
 6/0 اذلااونتفب ناةعيبرنلفانلا مرام ماو ظ أ

 ملا داس نالها نيف لهل وادانع وون ا
 نيو دلال قالإب معلا ةنوخسارلا او لصوبو هياتم اويل ظ 1

 0 اولوش ناالاهباشنملا عطخح
 0 اولاقو ككد اهتيح مج نولوفن مثال ل أيا ىلعز شف مهل ظ



 | قكونقو موت مو نق نول أبو ندرتم اهب امد
 أ وتنقل ال ب اكتم ادع اول اقف نقل !نم
 ناتاياخلا# للمال م نا لعأو ريع يلا فور

0 
 . ذيب دو اهينال نالو الاثد اهزجال اودي ارزهيشح كلا 31 مساكم ئاو

 ..مانق اهبلع ترطض زم ولع ماقألاوزيلج هرم نافدلل
 < طواللبعرل او نوال اوب هنزجل ارهو ماعلا ءناحسأولا

 ١ هقوؤل |ميدج كدا حقاول اع قزح حمض |مردوب ن ل
 ظ ا ب م ارو 0
 1 ينو يلا ورانا زثفاو هالعاوب زو ئامم/قيلبالاب
 1 كيا شتلاليوأت ل اوطض !مالس الا ءرصملا جوملا ىراق
 وادع داولاقو لد اتنحا طول اف برشا عيشا]رفتمي ا أم
 . ]اىوتسا لان لاواوقلخ ادع ه اع هن يش ى وتس رعل اع
 . قياجولاناسل ةفورملاو اهتلخ)! يرعى ١ناخد ىو و ءامتلا

 ظ 0 امم ها طورطة وتصل
 ادعاق مآ عولعمو عفتراىادبز م ملا
 ظ رت مك نون البنت لفرط وكت
 " نإ انلارباس اول 3 | اذكو عرشل اضتنب دل !لبدانل ام دكد ردع
 طن ارامل مر ناار غلو عضلا هو
 | نم هداك تقت امي غيل |يصخ شذ رغنككم كيد اعالاو تايآلا يع
 1 | قبل يوعز ماا ظاكذلا ثلا هذيلا ثاني داتا
 00 عنقم انرك؟اهفو أر يلع جم ذل الماهر ا هملعلا
 ثسملاب ثروت ال ناهنعمربال لا ىش ىدل ب نحالاك
 1 يل «افمشل دنع ثداحال ا« ش لاكش ) عم اظاكألا

 |||. ما

 ! | لعاب كن فكك غيزل ]ب اةننف نيش لخرد نا
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 نول ىثاع عل وهن | مسير ازتهلاو لدم اتقن نتغت تالط ا. تالبهأثإلا ٠

 و تملا 0 ١

 ١ نيلاروقرعفدمكم ليرشإ خس هركك ناب غارم ةجاحإلو '
 نا ؟تنأم 000 حفدكلا أو مولعم «اوتس ال !لاىوتس اوثملادع ا

 1 انلألاؤنا 2 ةئافل اامتلق ناكةعرب هنعل اوئدلاو بحاو

 0 1 امن اهنقالم ا ٌىْش وهف لنجل اهك ظن 'هاكولو

 دج جل يس اتساع ةدور او هملاةم أ -ميمءانششلاب

 «التلابتر أمل اهلا تعل ا دونحعضوموبهباكذملاو دولا ملذخلا
 نأغل |تاملكل امن ر ىضر سابع نبا ذعو امهروص افارعاو ظ

 ناصف |عبامو رشد ارفع هدؤدحو هماحو هزالُحو كل ظ
 لو هب قمون هماسق ا وةهلاثماو نرتومئةفرشود ا
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 "0 رج او ىقولا نا! ماعل الس ]سب ذاديرل و اراعيملا

 1 انوغم ارل أى هل وشب هادرتب م هنئا الا لبو ان ملجد امو 6نووم |

 1 ين دنعضوتانتا هج ايف يملا طمعا
 1 ظ انرككاهفواهرغوردتتلا:تركذ ةيثكلنافلخعلا اذهب
 ط اظن قمؤب ناوم اشنملا دلما نافرعورمتاننم افك

 لا خبزل لها قم كالو ىلامتو هناي هنثارا لطايركويو
 هب اوتتلد و عتدنتا | عاوّدصيل هباشتل اليو اتنويلطن ٠
 ني ام اهنتإدوعن مالس ال نم لججع ىنح ةغعتقلا ىلع ا

 ىلاعن هنت لاقد اكلة ا) همك اير ع نالت ظ
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 لا ةويبرنإ نينؤملا ودم دايلدا فكك طذقتت 0
 . اونم1 نزل ١اهن .[١ ىلامتل او ايم ان اطلس مكيكعدنت ل ١ع
 . هقتإب نوط وت موقد خال ى اعتمس ل قو ءايلد كك“ رعو اكقرعاو رينا
 ظ . تيزاارتإإب 0 !ذاعءؤم نود أو وبرز ل! مويل و
 أ عام زي ال اديزككا ابمتلل!«ايلو امكناوخلو مكانا اورتن الاونمآ
 ظ 1 اذ ايو ىرخاككا زم اًدح 0
 ظ طن تيل السلا د وا ونماو نولص نم ريلوت لا

 دس نة ق اعنا
 كد ولم ةدومل او - ملل خانم ةوارعلا تناكدقو ناي شسل يلد
 أ سها او رماح قاف كش : زل هما بنا ةورعا وكي ون نال ناحنالا
 1! فش نادال« احا

 ظ .ةوومل نه اممومزنّرش ومد روكا
 0 0 .. يوطسل : اهلكوب

 1 دكر دي
 / ام يع :لاقجللو قادس اميزنبو دف ايضا قع هاعد
 1 | طن دال طعنا فايش هيد 01م عنلاو ةراهقلا
 | لاو مولتاجم نزل ١ نعددلا ال !اعتراوو ّسلا
 0 اناتمزل !لجاو بانا: نا كراس نم

 مه

 اعطرل ةامنل او اىتبوبملاىداذامرضجدلاوو ملخجيزبل اد

 ! ! 2 ةلاصنلاب ايذركان وح الو كايئبط اق. اذكرك نا ممل
 |" ةاوندتحاو طعضال ارد غاذل ب ترث لو اذا و دايعا
 1١ مالسلا هاشانال عب 0 ااا
 | . ريال عرنيملا نا هنىبب 1 نور 0 العا
 2 هنعج ا ىلعراسول ولو مالا



 الئ ال هيلممورن دروسا الس اذان مارت حالسوغ
 مقتطعمرلعةرلا هربرت الو هورام ممم اذاو معن 86 ١
 اجو مالشل ب مرادجبم نارك ازين اق ند رنا 2 1

 اكو اه شس ديك و هيلع دج ناموس يذل درك ال شن '

 نيالا ىتسومل !ماماطبوس أر ال وهوركم نشل اوف هشلاو
 ا 31١ ةمءاماواش اول زجل ادبع مكآح ا نع الاد مزن
 دوبساثال ىو اتهللطس هور هيل مدنا ظ

 انأجانم هاك ذا ةاربلاؤ مةيعلدل ان عئزلاو تزال ام السن ٠
 ةداس سن الري تلا جمألل كو ةمزل لبا دئاصم كيو يرسإب |

 اهلاةدابع5 اوئلتخاو قبولا ةدابع اًسلاولتخاو دوبرلا

 لعف مو للامتمعفو ثم هلملا 2 ادع تيل ايصالا أنبا |

 2هنتا نموسلفر |انككا لو مى | ئس هدمت !نيوسلف ككذ

 هنت١ جالو نيوسل ىرشلالافغو ةمرافمو ىّربت ةركب
 كو ىل امن هنت ؛قيفىش ض]سقو هنم قري دق ىللاهث هنا نال يش ظ
 تو ىلاعت هنن و دعرد "منا نال هنت١بأوت اشو ىلاعت هنن اتمارك |

 ”و ادع بو ىلل قرع بتح نال ىلاعت هبنارششب ادقفرف : زنا تحا أ

 ىقرع ةونرعاشلا لاف ناعهنعإل نذ امنة اوم نانو

 نازل اىلاغ مهن بزأعب كس لونل سبب سوال

 رن العر قككنوث نعول ل نولي نال ىد اين مسرع

 راينا مكرقغوف ةوارعنادارزلاب مكاوماو كك 0
 نكعالشلا يعل اى قمار اوض |عم :زف اوملاد ةالاوملا
 و ناسقلاوراولا ةاؤثل ا ىر سارع نبال او أبن اجوشماو اطسو
 نم هل امحررصن نا ةائتل ١ ىفد دانت لاقو ن امالإب ٌىَمشملَملا
 قتلاوليزشل امل اعم لاق دول م الوب ناربخ فم نيكشبلا

 لتغىجرصولف ةصخد ابر مانيش ادمالسو ل تفل فوجب هت
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 ل بلقيسالاهنتازعاف وبلا او ا نيرا ةوفو ليلا ماتم
 ١ مالاراد خادم مهلون نكدعر دعم أو قش نا مالسس الل هال غش
 1 هالاو سل زا اداب ةيفيةبض اال رادؤاما

 )! ١ و اممزقنن لل ول اىلع بتت/«نع نازج اع ناربفف انو نوفاك
 غ1 , اهرخمو هته !كاتراكاولع ايد اقو١ ان نب 0 1ناكا ذ ااهءوسك

 ص ا 7 0ااذ؟|رعجر نا ةايمملاةةحاسلاو نورمان
 را 0

 5 اكلاسرتسالاو طادشلاا»١
 8 0 اوهوةط فلا م مو ادج ل! ىرطس:د اين زب دش ةهارك هر كمه
 ١ ِ ايقرفيو قبح ةغيبل تناك اق هنعرب لل اععبب ذلا دتبملا

 01 | مند دتعد | و بعض الث الد اذككا فعرش 5 ١

 اي نشا لوف رتل: ميلا ةقالم
 "0 "دانكن م نام لعل ش ١ مهزسر اذنك اننا ىم ةقئاط

 : 0 يول اص الاوبدو ضددل
 / هيلعر ك١ كرم الا نككو ةلامم الرق اغرم !ضص فخ ا هللا لاو هنب
 ظ " هنتاداش تاركتإ | نعىرنلا با ع'ثانن ةاسس اكرم اك [ىلعزمّرشلا

2 | 
 | هيلا :ابر دقت ةئت اه نعو نيءاملانبب ةالاوملا ناةاما ى لاش
 | العن[ نيياسمال دوب الو ليال الفل ا هزل لب نم ممل ذخو
 ١ نما ادخن نا تار عون دوو موشن ١و م, اوم وعر اذكلا
 | ةناار عسا 52220 ركون لال وأبت اكبانناكزبج
 ' || ىوتنمن ةيشا ا نؤمارماط اتم اكاد كه عضو
 "5 ةمظعلا تملا هني فاظلاف نيل !هادعا د.ك اباق نى عئسالا

 1 : و روبل نولعجي نيالا نم ماكل اع اناهزو ماسالا
 ٠ | ءانعإ هو نيام !لاوم اولع/ريعىددابنلا خ ايلونم ىراصتتلا
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 لشاب ال وهال لوشن د_وعق مهو اك
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 لاوم عزك زها ةبلو ىلاةجاحلا طعدن الؤ البس نيؤلاوم
 ماَحةياشل أش كك نمار هاش امو عر نيباسلا

 روم ع سستم لاظنلا كرتو دوببل هند كمو اتش دو انتل ماطج
 دشازمو هنم هدا تدنن: لاا امو اال

 بطلا: اعم نامزل١ايؤد 2س ال |ضعن هكر ام ههنشلسو سن

 نس حط ريخالو ليماسمل هنيحسا

 "2و! د هلع مكيبرملا ناكلا |هتس نيالا نوط نلهتنذاو

 1س دول مه ىنع عاقل نان امم اهو) |

 يوي ارضع نبةنلاريع ن١ ىقرروو هليد نمر د فذ

 قلونامكلأ ىطرع هنت هيعمل لف دقراوفيزه ا ٠

 دؤف هولمغت ل ناو هيف ءورتنشمال ىش و ياس ليزنلب الكا

 لاق كك نياف قرطل ا ادد ده ةيىذعت ار دق كاف كلل ا نم متجرح

 ىلب لاف كراس نع ةر او كرم نعةرانعب اوس ارامادوببلا

 ىلععدق خساطا وكلش عبات ل اًالاوب كس هان تسيل

ناكأ ذ اذ ىيند نمريرف 1 نا ةغيخ هنم كسب از عضوم
 61 دزصا اديب 

 موصو ى ا حرب د امها وف ىلا نعبس قيلك هرنع مرا علوعملاو
 ار ا !وارول الكبت دق و

 يشف حو ععتب و موق 2 مةعيشص فورم امرأ اوحا لالا املاو

 نجعِنب ةؤصلا نر, ناك نمو لي 2 مرن د نولوتسسو مزرشب أعم
 مال دصبو

 يف

 "هلا مه

0 

 همي وع

 ص011 وو

 2 22 عت تع م رح

 د ب ا

0 

 هد ند دج عي تقع حدي كرك ناكر هج د ةييعحج

  معدصم زج تهل



 23 ظ ع ةحيو سالت يف اف هنمم لنك الو يل كتل
 0 .111اموصخ ةعرسلا نءرطل اناا اذا 5و هضنؤتف مف زل١
 , الة جرف نودجو ىف ل" ءامد نول ' أن ةحيشما لا ناك
 را : اش ميطعت نم اضنارد'و ات هن يعمل انصو للا نكس اذ ١ هلتك
 ' 1 امعةهخانش اناس رع ابكلولا عربا ابق ءااهس
 0 - رغادقو هابل دول او ب مرلص بزب م ولعن درر روس و
 1 1 اكفنا نع درب و مقكرعصتل م هلل أو ئلرقل قلرقلا هبلععراشلا
 0 يلوا زهوم دنت هز امو اتهن رادرخلا كرك د[ لات

000 7 
 اس | ٍ | داتلاهيلعلاو هفكى بف تامونح خجل م ,ب عجبام دجو سوم

 : وم 01 هيلعالف 2و هنئا ثبيولا م طا حارو د اذ ككم
 0 أ | م ني ولوقب ىلاعثهنبا هانك3و انامل ا
 | ل افلا ةعتسب ١و ىرمزشل ! داو ر البسسميل 5-6
 . | نكيلفومملورباج ةءاظاس ا ننب اقيرفر يرحم حاج
 1 سازل|جامالسل اهيلاعلاهو ىتيببل هور ( 8 تاون و!انةويبءاش نا
 ِ ىلع ملف لح مل نم نال اليبصمل |عاطتسا/نعرملا لج هال
 و ارساعرنوم بدوي ااا ايست د١ [ةزصنو ا يةوبي لاح قا
 مق (ضوخلىاعدربو ىتعافش وك يصن الال اهاح ناطلس ذ لبو عشا
 الاحر ثعبا نا كٌديكدفل ىذركل او هبنتلا ف ازا تغلب
 | 001 ام ل هاكات راساالا نع ل
 ١ كم اعرب ازعو و طمع : و رو ضده قل ررودس هاور نياراس مهام مل لل

 06 هدرا | اسزمشن لد ةوكز ةوكل فرجن هنت تيب حب ه غاب ل كاك نم
 أ 1| :ٌلايثلا ةوحرلال اب اهنا هنتا قث ) سارعنبا ا لجر لاو توملادلع
 0 | كك كسنال اونا اهنا انارق ككرن مكيلعاولت اس اولاف
 ”" | ةسفادا آلا ف1 21 ىلتو ههباركد "نعمل و ١١و

 ' ا 5 طور

-- 

 ا

07 



 أقاج ل ايروشل اوعهيل اةعر لاو بناشالالشفال اف لا طورشم |
 ل ل /
 هت مزطنو هام الاننملق نكتلا من بول جاف اداراوم 0

 م/معو ءافقل اوةد اهلا نيغس اعلام ئه هيلعبسزب ىح ا ٌ

 هنخترا ين ذلا نسل ا وجب ناهؤا «اد١ فيحملا هقسنن ماكو 1

 ان اك ناوبوحورونرغؤل ا طخ !ىزلاو هام اقدار ارشملو مل ا ظ

 ءًانل اهنوككنا الاد لارعثلطد ةواّصلاو عوصل اك نيعم تقوهل
 باور : خط انلاركو 123 نال اك ناعم تفو ني[ هادم 1
 لاق اغم نرقص بدل ادع لطشل داس رئم نع ماش 1

 00 < اى ةوكرل ا 1

 :ةزديلعرطم ل امتد و1 0

 ع

 فق رعبو رش | ننس دك در موطعن وتلا هني |

 ادور افلأ ىا!/)انضورم 7 ٌفلاودنم

 4 ” ات الما ل بجو لول 'ولر مرش وؤس اف لك |
 1 فيتذمل اونامثا نكن لوظ ع: -9)0 تاك لارج سام هئاو ومش

 ةنسل| تتر انا مرضمتلاقولو الار رشازمريخ اين الا ٠
 لاسفل هنو او ناش نيجي اهو ةصالا |

 هيلكو ناقمدف و ل ةريبل نان مرد هدر اوى 1 ١
 كودربلايؤشك ىراذيل ازمزعلالبع طبعمامالا لاو نتهيثا ١ ١]

 تاريخ ان ز اوع لوثل "وم يع رلابهذ ام نام 10
 يشم فاعلا تنم طوس ةركذ امولع . ءفاعلاارالس و

 ا الدان ليتل 1

 اوشة ودص نناحلاع ةاث ارداف "اا
 انماهعن انلق نال ماننف اعل ابل وجل عمربخانث خلا قلع 0 )
 4 نأ ناومسرم فالحوبت ل |نرز ناوريل سل كزلأتوملاب . 1

 ” جد أر: 2 405 اسس 0

 نا سسك سو هج ف 0 2 ا د كن سس وو سس يس د ااا 7 ل تكا #2(" نلبس د دبي "2 لحس 0 اسمي دنع و ل“

 بفسستس مع | دع

 تسب ماا سو



 كن

 0 : ام ثري اذامو 0 ماع لا
 عئاو زباعلابب نلجا نعت الفي اجا د د ماونت
 أ 55 [انسم لوو اش اوق وب اككأم ونال دع هع
 ةركاأم هد ويس وق ظ او ل انرمبل فسوبب )لوك غال

 قسوم بك رعت اراردإلا ناراش 1غ امرك [ضفل و١
 كم ناو لو تيضيرحا كا هتوف عرلغ اذ الل ريخاشل! بنل
 هوبظرود ناكاناو م ا هج ةيحانو 'نا اذ
 | | ١ نكلامى زن اريخانل ]ع ثوبب هرف اول ن ابمىلق ديزص تاراها

 1 ا
 ةزس دبا كوقرلع ةائسم لا نم :يونشل او لاذ ثاف فدع

 | ا هالك زد قاتلا هادا نونا همام. ظ

 . نالت ث اءىنح جي زلو جانا العوجا بجدب نيلوف لعوب
 ا سخاتلا انرثؤح ل كلن :انالاعدح ا هجوا هثلث برك

 أل اورد لعب لوط لير , اناليخانل ١ نال كك 17
 ظ فاخفلثلا ناو يلام ارز
 ال ةسملال لر لو فمشلاورئلاهزنلا
 1 ا 172 ان ا
 ![صق فسوب 2 شوكواع

 - هس ةخعم - ع

0 5 
 3 . دارا جم اشو دال هوجو اهرثو بوجول اذزذم ةثلث
 ..ةلدؤلاو دازل ا بلل و لذمد او جولبل اى مالسال ويف لقالااما
 1 | "فال ةحو باش نيررصالاف لس قدا للا اولعح ذاك
 , انالخرت فعال تجررلشت طش نما بانك د اولمج الو
 | تاق لومداجوطر ذم ]عيني اول 1 لم ذح نع
 ةمالس دارالاهدوحو ارى بو ذانئ ااتاو ماعلا نياءاذك

 اذرلا

1 
2 

1 7 ١ 

8 



 1 هدس ولا نيزجاعلااع عال ىزلمن ورشا الإ ةربلا
 قل ارم ايزهو هل اع جام ال! هرلعبحب (صرتعى ماعالا دنع

 اذ ىلإ رز اهلا 0و ع ابحب اللاعب اعلا نق نا ١
 يزل اوءادال اص يش وببو مارال ابنمو حالاعب بحب ٠

 ىبسل اوف وامل اونع مل وذا 2 يش رؤعالف روش اوهو ١
 ىناوطالو ذهع موب لف ةقعب فوقول ازوعالو ارم لق ١

 ةغل 2 تافعو ذكموهو ناو ايزمور لا مونزبف ةرابزلا
 هلا وام م ' اهدحا تالررشف ءاستلصختىزلا ااوىتمو ١
 صحفي مل ناذ اًرعابصف مانا ةيلث دنم دى رس ناكذ ذا ٠

 66ه

 03 ورعب ة ال اهلرزعاز حل ادعم ال عورتا معلا

 لك ضيم كعةايورشلا دجوازاو نائل! ولع ىبل هيلع ايرح كك ٠١ مع انال عرزبل «ل !نيلعو تاون ةودش اوه ناك ن إو
 ا انه ذ صورا هعلس اهز قمل اما سال موك سائلا خةلشملا لس ادلب عدرسفو موز |نذلميعب مالس الا ةسعززع ناايرلع ٠٠
 الشاهرزقنالو ايفئارسا ةطسونم ةقننب ايشامالابككاشاج ٠١

 نت مزوسكو مهغنم همزلنو هلايعةنفثوديتصالا جاوضنع ١
 هاش قرصا ءاضقو ةكدؤموا ةلاجن اكداوس ءش داش ىهووع
 طةلضاخ : وكل يزشم شو اور ص اطيز 2 توجو ةىنفلانح وجاب

 | حوار عبسرذا كدر هبضلاعو املا (نجال بتكرل ناكقا 00 هاو بوب اسال ْ رلط [ سعت اهل نمو باول ا/لرشلا ف اذكشاسن فرص ) ظ
 لوازكسإ مانع مال ا ل عذ ناف  [|ضفلاوحي ىميفبت نأ ةقد انكسرت هزكسم عبس .نا هليل و حامد اوو نمنل ايذاكاذا
 ىنكتك الضان الل لزدملا جريس ل اك شيت ال ام مرق جال جربت
 لابع دديكتوا لتس تيئاوحو أولت كرك راغنعو غل ارل ةشغل ف

 أ

7 

 ا سس يس



 اهوصخ/بج ار.
 ةئنضخ ان ريل

/ 
7 

 - ةلشملب ف همزل بأي“ افورتآلاضعد برز مق نو ارتسدلغنلاو
 10 |واهنر تاو ثلفش ساشا ةطوم

 7 نادقعنم عاجلا منو ا !تدومم هاش نأ ىلذ
 1 عير واعي لدا جم فنا نعتامخذاد
 لعاب سلفا نإو مفك كل كسل لعل وهو مالسال
 | ىدرع 2مل! نتج ال مهئال كل وعر امثل ا وىدوبرللا

 دعاه هنتازورو كلن رض لفل !نم حلا تن نا نورتو تادابعلا
 و دودرإاب ةعاطننلا ولو د اطار او مولا اقلام
 هيوجول ارك ماهل ا ا 61 نال ىراصنلا

 صاعهنككن قرثزكرلك ىجحوأ فلا "ناو ضاكورز
 ْ < درو ثبرطلاو زكا فال كرف كاستل دويل هباشم

  ليلدشلل او هيلع ةرل عم. «رئاطاناشوب ودبل بزل

 ظ | اعمالك ازلالع كوكو ىنلالعو 5 كطذنيهاط
 رسسالاو ىا اناملوا ايدوبب# تومع ناهيلع از ا يدحسد

 .. ةولعديلعاورتخغالتإ ضر اردونب فري لا هله ارز الو ا هيلع
 نال هيل جرت ١ 3 اداد اىلاعرابس نال اعلا لعرين توم هجو

| 

3 

 0 أ

 5 | زاب دارملا مالسالا هلم ملعب اا هيلع اع هناذ توب

 اظفس هناف ابوك نأ ارد ا

 قل ايحادئال امرا "ادعو اول اثم ةنقو الاد
 نومك اكل مرذكاندجو نان ةطورشسم الا

 أ

 0 ةحالا وتو هتمذ 2 بنما ب
 , وزواج افكر دسفهربخل انع اًخاح ماعركذ نك اسامولعح
 عج لا ثرسف ذامأتلقاذاو 36 الو هد اسف

 أ الجن هج طم كارز تاهل
 ناو ىلا مالص اناكبهش قا ىلاح يت فك لوخ

0 

 دو 0 9 0 6 ١
3 ٌ  

 ربا ٠

 ا
: 



 1 1 0-5 2 هنرول العلا دز الو نبى عمرلب دايو ظ

 66 ايج - كولايضةيفا سراج سالاتقا شاف ومالا
 ٠ جي يدي ب2 كلا ل نارا ةتمولاككرفق ال نامزل انه ةنئسانلا لاح

 : ماتت بكمال تيسف اااه اب الو ترس

 1 ا : 0 دج لوح يا مز انج دجال كت خب كا

 ١ نوفرحإلو كت اض هتوكرفش عرب وب ةنوتعل
 3 ا ا
 ظ م ' هيت ١ن اهل كذ أه الؤ هنن ؛إ ضن لو
 مدلل ةزغلادحا عزرن إب اموبب لولمل او لووغلا بح |دماعإ
 لفءاوس دق زعل نيب همس ثماره ىلا عرفك الو ب اصتخ
 2. اهاعلانلتخ !و ثيغو ل بحل يما ارح فاكتاوسو شكلا

 لاق هررذ حاشا نا ووكجتت لملف الثخ ١ ةكولول او ماعطلا ظ

 . هيوامالقاركرنل و شرك نانا لالغالاو تايلاانب4
 جدل ناله ى عه و ثداحال او تنال |وريعولا نوف ظ
 ٠ تيتف نيم تازن ةعولامونلفاع تال ظ

 هنَذ نياغق أنه ضمن ل اقف هوب ءارخ ا
 0 هنا'لرن اناعدخلا ظ
 : ىت انت بنل ا ناف م انفلاو نومي نائل ع أمو ىارتئبفلا مود ظ

 ع
 ع ي

 همنا احم السن ١ هيلع هردا لوسر :ءارب دنهدلملاو ةئابخلا 4
 لغم ابوزعلاو لومنملل د انمل وباع غد نا ئرقو نويفف انملا

. 

7 
 6 ف م

 اك 7 ميدل عام تان له ضول لول ىلا ب شوا ال اغدجون نأ ا

 كي ءلجيؤيضنغمش ل الم احوب بات ىا ةقلا ظ
 هل اى نمإفح !اعواعركررس

 0 و عسالسج ل ا كا 2 ؤ

 «هب 0



0 50 6 4 0 

 مالت 06-5 و بلم افا وسي
 1 قر ئلا داود ارتغدت دحؤ هيلا لورظت اوهزفر ناد وب

 ١  هقتالوسر ن هربخا مث ل وط/ق يغش نب هزت اربع لكو عمو
 1 ١ كالوم ل ديرتح/ل هل افث ]حر ءاحو ىرلا ىذ اونو هيلع
 /دهتماور الغر اذلاىلا ةابُع تك: لاه ن الف ككالغل اهدا ْش

 قلاب اوما قمالجر نوفر إ اخ ليوبز نعو عع د انس اب

 ءالسلاهيلعهنت لوسرل اوركز وزبيخ مىب جون مالسلا هرلع
 , كالافت لكل سس نلا هوجو تريختف اجولع !وكص اقم
 از نم و 0 'لعيبعاص
  قيساعنبانعواصريغودحاو للام »اور نببصرد ىوامس ال
 ظ ' قناص ازمز مزن | دقروبخ موب ناك الاقى ضرر عتتحلا
 لانا جيوع اهديوحوسشم نالق ولاقف مالشلاهبلع
 مير ثر انن اون هت لى نأ ظكم الشل !هيلعإ اقف ديوش ن هل
 ا يامل اًطخخا نبا اب مالت اه عل امر ' ايتُع ةءاعوا ايراغ

 ١ ىرغسم «اور نونو الا ةنليلخربال بلس ادن اهندانف
 ظ  هلغاغت لفن نامالشلاهبلعلات ىامهبقو ىدمزلا
 ١ فعل اهكت نيلي دهام © بيربكيت ةوب ١ لاقو ارا قرع
 ٠ ةرزز وبا لاه عءاششللو ا ةاّس بلحو

  طسانخ مانراة عج يمدد ذل اه اهرةيعكلا تو

 * عوايطقو هلظعف/ولغلاركزو موب تاز مالشلا هيلع هّتئا
 ع ا عك نبل ل
 | ' لولاق انفال قاب نق د هاغر دلوع

 ذمتضى لع يغ لنحالوعل ١
 ْ 0 0 رود عمل يك و
 7 افلا لب اف ءا هنادي عي زا

 طع هاشلا وص يو 0

 1 ميا هل“



6 

1 1 0 
 3 | ىيور .3يياكشب

9 2 
 ا

2 4 
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 ياعسل وعنف عابس تن ليل نيفلا مهن ظ

 ا يش يذل ال هك حسا. ٠ْ
 اال لوف |و ىنّتغا هن ١ لوسر .انلوفبف قفععافرتبقرولع ٠

 5 تمام هتيف,ىلعييعؤلا موب نحمكدح ١ ؤبفل ١ اال صل ارق اشم
 116١1 وف هية غاهنت لوسي لوتض تقلا هبصزل وود .
 ل اكىنر ةربرح ل نمو مليسمزيزا | ضو قفتم لدار اشم ظ
 0 الذ لعافربل مالغ مالتلاعيلاعدرتا لوسيل |

 :رو ]جر ىلع مالشلا هيا عدنا وسريع عاق

 241 أيقو اهيشل اد هجين 1 ٠

 مما زماعزخ ان كرايزلر امكشلا ن) هبسس دوست ١
 1 نيا واكاثس لم دارج سانل نغفل او مس يملا أربصب ظ

 0 | ةارائئهزش مالت اديلاذزربج مبا ثص الاف
 0 ا نم ملسناهبلحلاذو غو ناش هاري اذ نم ناحرش
 1 هاو لولغن اهربكا ةّنلالخدخ الث مانيب هتؤلا عج هاج 1

 ظ ا 2 هراعفنتالدسراو لاق ايا ٠
 0 نع هين ١لوسرأر قو ةهخعلا م الشلا ظ

 ١ سو لاح
1 

 وى
 نا -
0 

 1 1 مالس قرب لع ماغى امم نيني لعو دوادوباداقر 0
 0 ينغل اذمعش قم تامر هنتاءلوسرل اسال تاق نوب ما

 0 وهيل انش ناك نمر از نم امام ىنتل اس مالسلا هيدعل اذن ؤ
 : ٠ الانين ينم مالسل اهيفعلاحو هو اددب ٠اور هيطعا نى نيكل ْ

 لابإ ملام ةئارلل ناماعأو دوادوب هلو لس ويف
 اليست لاو لولغن ينم ئنعو جلخ ا لام يشعل قلل ظ
 3 ةمعلاموبر اغلا : قدرمشب هنن ل اه لوشوخعي الاحر نا ٠
 جاو ةوكولا ى وذل إو .تيذعلا 2 نوعرشب ى !نوضونخت لوق ظ



 ٠ "لسانه يف هوز كت لامن كةرطو فعلا

 ظ .لاكرقوف اف اهيثع انرتلك ل راع ماك هانا يشن م مالشتل يلع لامد
 وزال طر جذل ضرك فل و اسم هاه دل مهن + نا الول
 ةلايلاورن لولعلا ةيسعوب | لاذ اليلفابشاداك ناو ةنابثل لشوبر ع

 ١ عك ديحمب دش ويم تكل ايع لولغل قل اذ تن اخ فما:
 ظ اللا يدنا ينو يرعاتل اديحزعم مئالاو مما: ةنابخلإ
 ظ مك اضاف مدق اتق :قرصل!لعئرتسلا نيا للان رّسنال )ل مالحر

 ْ طشاماعل الانام لاف بم ئلع مالسلا هىلعئل !ماتف 2 كره ١ | دع

 ' وارثاتيب ءسلج]ا رو ل ترق ابو ماك دب لوئس انلامع!ضعبولع
 ' .دحل ام دخاب ل عرس ىضن كزلاوال !رل] ىدمم شيف ب تب
 ظ االسادعزاوو تفتيراب ماانالا تضر ططملهي مدب داجألا اين
 ادكرصل ا: ىروثملا هجخو دو ادوب !هاور ايوذ اى عفدصلا عاكدعتملا

ِ 

معوك؟فيكو عشانا عنادا ءاير ال | نم ىروثمل ادلعيح ايمن اك
 ظ ل

 ظ اوس نا احر نعرذم !هزهو دان ال اباومس دف (نئامرز عفت اط
 وقتسو قاوسالاودد ادلة سانث "اوما نوذخ إب نايل باب 0

 ةيلزلا»ثلط ايو

 !ةضحرررر .٠

 1 لور ندد لاو راف سكعرح اص لضرب ال مالسلابلعلاو ! امع
 /بحاصرربرب ىوغنل الاي اهريغو ماحو دو!دوب ١٠اورر اشعل نعي
 ظفار اوشن إلا ديدعاوزم اذ ادايغل  نملخات ىلا ىكملا
 ' مالا | 0 تاكل دز نالااماك
 ازور اذان ونوم ف نو اد اننسك ا و دو ذحخإب يشل
 ْ او وم 'الس/لرامز اوو ديوشم ابارعمرلو بضغسإرب و ةلدلع

 قسيت 7 ةيمايحاماا د 5 ىر 0 اضمن اريج ١

 فعاانا باونملا ةوعيبوعيب ماس لع ريزغمف بدكم نم]ب
 00 0 »وب عدس ةشنارالا
 / | كلاي فر دامب لعوب :ل.طلاودجا هاورز 3 | عرسك ب تحاص



 راب داي يدان اذ اعقل مالشلا هيلع ديم لوسين |

 منذ أ تاق اوم زق 3 و تننل | كح اجماف تيا

 ا

 كش اان جلا مع اهعضر او به ذم اىتجواح لبا 1

 يفسح ضر (و تينزو افرعشامل ثار املا ب العرتن ا ىثبتلع ا

 قلبو لاقهنتا لوسر إب حاجا + لعال |بتش او أينغتو اذ تعبر ظ

 هو سا لوسر كلآو مننا آلا لا الل ونتو و دنت حنوف ارنلطاف كنب ٠
 جنح نون وعلمرحو داشملا نمل ىلا هقيبزن لون اهل ىلا ١

 (يقوبوعلمه زاراعف |حوموهو رايلوهو تاناويحلاؤمحاناسل

 تامزل الزه ء ون اكدؤو مزمل اول ملامل جلخ وعسل نوملاظ ا
 الر زيت ؟انايلط ىسسانل الاوما كيذخ انمرئاف لاعتبار اسس
 اذ فمطملا لاح ناك اذاو ناففطملل لبو هنتالافدكو ظ

| 

١ 

 هددخأب هدلخ إي ليشعت امل نوت الو ثزو الو ليكأل ظ
 تورس | امك ناب انوا ناظلشل فحل
 ركسملا ف لعن لإبن سان الق بر رادركملالخد اذاوسصف

 و مّتاود ٌفلعو مامطلان ماو دحو امنولكإتو تلاد اد#
 كيا امامثاو لكون الات الكوت ام اما دوحوملا ناني ام اصاج ظ
 عاراكاو جالشنلا نم ناكام الا |وشس/ مرن ىبل ءاذناو الواربابمل ١
 طص(هسوف_لكا و|هسسرف تام ناب ةحاملا طرشس راو سبرفل اك
 ازابوئلاادكو تللول هيلع ناهف الو ما ةجاحريهب ل متسكلو ظ

 يجلكوارن : امام او ,لعراهتم/ ذا هدر "ىئل دوحع درملا هرض

 0211 الىتلا ناهد الاو ببطلا انو هلواثئدحال
 بسير 10 كَ الو ةجارل لح نموبل كال
 ارم ناكءاوس ىوادتلا الزكو اماقاو ككدنحهل ناكل اوشممملا

 : ذخر ةووزتلل "الع انزون ا وزيككاسإ نايل اتشونخا |

 نزو



1 
0 

0 

[| / 

١ 

 ع خابلا

 ل

 1 لاله افلاوركضاو ١]سعلاو تزلاورمجلل و مثوضملا 1 اكراكأللا

 ١ و تزل طكبلونأملا نايدالاو نبتل او هربشملاوزصملاو بطلا ى
 ١ اكرر تلاورنغل اكلكالل ءانترم في انام ادور كال ملف نمسا
 5 هثرشلا الاعلاف هوان اسضدئاورب و رضع ايطتشمو سايفلا | وبو كح احلا دك د لوانشىث ظرثنملاو تمدخلا 1 كلا نوب ىأيلكو

 ' قارئّيرس سر أولل ليت اغلا لانس ام خال اعبر مين ةابسلا ظ | لباو ليلا هدا فدل وجو أبرم جاو ادعد ييدعلا مع / قر مئلانيزفلام نعام [صنت هىتنلا 2 ةروكدف ةلثسلا قمل الجاب ىرنملا منخل خارلاورم انل الاتتف و قول

 ١ ١ 9فرل اوم نوسرنس تح || الع نامزل ارنب لسع ابلغ اذا زل انبوب انغلاذعض اولط ادقو طسس بريل يوتا يا مجالا ةلوسالاوم وكده رات او مس خرللو ةقلإل نسر |فلل :دئؤل امو اهيدر ع ى ك2 د١ دلع مرسل حزما
 ' ناي مدعال ايو تس صرفعدو اليلو مرفعو ثلا ذخإب
 .ةليو ارش اًررعو بلع غلا شل ادعوا ىذلالولغل اوم ادزبو انس
 ' ميل [عالف ثداحال |: (نككاعف تعم سرق ًامظع اري دريت دش
 مان ومشو لولذل ابرصول اازيىلعابتو ذخ اي ثلا اوهال زكا
 ١ نم 2لالح بو لاملازم اك جلا اجا لام نم تلكمدق لوغ
 . الب ذل لالح ميل اوماد فحل اع !نمر انككالام مال ع, لأن
 ١ قبادعرشل !هحوردغ وع اعذخ ١ ناجعد للروم ا 9 رمشس
 زينا نيزغتئاط قح هولكأب مال ار ان ةلامدطم عراك ي الأ الح 3 ' ةوهكف دلك ايف كنا ى>قلعشف نجمع اذل ١ نار يقل! فوحر
 : | ندرحلا بوحلع الرعد مرت نجل نال نيكاملاو كذفت لالا
 +( 2اناو ني نان يذلا هدوم نمش رهو ياهلا قح
 . ةللتتلاةالض/|) المت ىصنلا لزج قبلك داج دوم املا



 مزلاعنيزنسملا شك ملي الارزيو نيوتمتلا زم خب ابلا# ٠١
 لدناو س ذل ضركألا الوجع كرذل نمر يول منمقح لكان
 ليزك قبو تلا ككردلا لاكش همىفغم نم هج خ | يلعسعال ٠١
 اهرنلاو وتعيش مامال اضن اذا | قبول اونا ٠١
 ركلاوا قاف لا شلل نرسل يمال 1

 دايس الا منول بش ال نان بعلا يك ًالاانل ةقالارامأ ٠
 ال عراد ال مج رو ءارنل ١ لام اذخأب نل ا اماو مالسالا ظ
'ْ 

 ١

| 
ْ 
| 0 

 وجاد دنعل اد اذخإد ماب س لول ىوع انعو اندنعزومي ١
 دح ايداشلا امو رع ال فل ارش لكذ روع ما ىسروب ما ظ
 ا مدعبر مل دلو دوك مرا ىا وحلا وضت نارام ظ

 - هه حل ا دوما

 ىعشو [لطم روح رث قت اشل ادشو ناتي اوررفسو غو ' - 5-552
55-95 > 

 نا بنما كس يلف اول اطن 1 ىرلكا لكل ١و طر ابرطاو قتلا | ١
 ابدقو نعرخ و٠١, كرا ماش و اى تاودنقلا نم خلص كم | ١
 أبم لخي دهاجلا ند اذ أرمعاوك ى نيدلاداعم نسَقِلانالا ٠
 يئن اذ نيعش ملاذ ١ هيلعرح وا لب وب ىلو اد ايلا كون لاك ١

 رحاو لص لن” نم ]ضادعام ناك0 او اًسساع ذاكَ اطل
 . ةورغ نيعبس برعم ىزع ناوابرت! ثاوملبي هل :ارغل قرط 2 ٠
 رمناوم لحل !0اماعاخزلا كبت ملعام (عن باو ءاعم متن تيمعلا |,

 ءالنلا لامد هنت دلك خلو ميلا 1 مهم له ربح اصوزككبملا
 نيد !نّس وسئل و ىلاعت موه أيزنم ممالك نه 3 عضاص 4 |
 5 لس ترش >وبلشف نسايم انا ام ولك |

 ا هنن حن فري نو ؛اع هيلا لاثؤة لسشف نم هنتا مه اثاام ضلت. ظ

 ا

 ا

2 
١ ْ 

 أ

0 

ع ظ ْ
 

 قعر وعو مامالادنغ رع النعل ابو انناراع عاج اب لام ناو ١

 ١ لكالعا شريكي ليراوككاءامد ةقلمإ يشل اننال نادضاعملل .

4 



 ان  لكاناةشادرك مهتمون حيا

 ١ 00 يم او
 لماع داو قنا وم نيش كلش يشل هم ءاطر
 0 الشل اهيلعل او و ىرنعوس اىؤخعلاو او ردع مل ام ىلع

 نا "نماعدو مه ءام د اوكمسف مكين شاعد ءناذ عتشلاو

 ب ور ماحب راغب اكن ماعدر ميمآحر ١ وعطتف

 1 لاول هذا لبا ىهيلعدتنايصراو ى كالا و هجام
 لا "اغار حّبتم ىوسو ع جتاشن تاشترم شلل مالتسل ا ىلع

 46 نيوتن اممخحال اناتلصخ مالعل ا هيلعلاهو هسفن ل

 دا انا ةكبلق ناب ار جن عمنا ةياقر عبد قلخلا وسو للا
 | ا ل ملا هدد اة ووخو كاكا ماعز

 | مود نابح نباىدو ادب اهإور عئاخ نيحو علام
 ظ 00

 /' ةش هنا واخ مالتلا هيلعل مو ماق الا علعو فلل دش
 ١ ايرلاظن ماعدا اهوزدب ةييفدم

 / امم لع لاقت توش هل الف ا دف كاتم ىنعتايل لافت
 ْ قيل الن اهيلعلاهو كيو د اثنا هاور لبخ كيك 2 زواحال

 .[نكلاوداقلا نمديع ساقلا نيبيرف ةذلل نييبرق هنتا نعبيرف
 لواطاوداغلا نسق سائل !نهدبجب ةدجلا نارصعم هنن نصدر

 ديرش هك د ىرعزلا اور رباع وم هش 2لتح

00 
 ” ناكدق لعله دس م1 كيس يد امو مالتنلا هيلعلات
 ظ لباد قلنو مدلحل بعيب ليو(.
 موقزلا جم لص 1و: هنسد ١ لجحو اس ]ريم |[ محو تتم نم

 7722 ع <22 62 1 اندم نسب قاع ف اناقل ل ناسخ ا شما دود



١ 

 مالشلا هيلعلادور اننا «ن ككاو كك نمؤخبلا ناالاراثلا ٠
 نمدنت' دنع لام قو ملال انم مطعم تلا كئاق ل

 جيكاش ةشلا اجرب ال هل الجو ,شمطاكو هترئعب هنن 'فلحلاو سلا | ٠
 لكاوؤخبلا مذ كلث آلا ثاللل ا نيمتب امطنحاخل لافو ليتعالو 1

 5بلقل ضو ضل !لاظنلا طرشس لاهو بلا كو ديدقلا ٠
 ةركك نحل ,ةطيشلا]او و نانئؤلا كلف ىلع بركهالاعلا هأقل ٠ ١

 يائس انلا ىلا سائلا ضمن اولضب 'نموملا لا سساثلاتح ١ | ١
 نا فو سلا قس اىلاو هلخب خ انكدق ليلا ناللادمللاع | !

 امىبجىيأالول لوندوبى ىلو م هلبقيف هئاهسوتهنتاعلطا ,١
 ”دللاول خبل منح 1 لموغدعب امرا كرد١ ال ىتحشل لوو كتّرمحلا ٠ ١

 لعجا يرفل ا نابد ايد هاككم ميلك دو آل حابص نعمك لافو
 ىمخت ن1 نم زكا د ابخال١بابثا اس 2و الخ قفنلو الترس ظ

 لولب نزلا نبسجالو هتمودد رتئلالفاعلل كك ابركالامو |
 قونملا نوعنم نذل | نوت الو ىاهلضف نم هنتامهانا امه | ٠
 ليتبق اعلا وزميل اريشبوب دايحاو حا 2 ىافئالاو كول اكهيلاملا ٠

 22كت4ه 52ج >_-

 سما سل

 .٠ يل 1 ١ل 5 ١ ١ 6 ٠ ا 5 1 "هي يتيح

 ةطبمعلا لاو ىملعمتس نو مزعل هزنس اوم]ن مضوي 1

 نع هوعنمو ؛باولخع ىزإ ١ مرام عبق ١ ةمقلا مون باولغع ام ظ /
 اعاجس اظن هننالمحرل م ةوكروش نم ىوراكم دق انعاوئافوط قح ا |
 لسا هاجع لاوو وكون اونو: هلبصنن جب اكةهقلا موب مقنع
 لق نور لو ىوقملا « باول ىزل ١لاملإباون اب ن1ةوطكك ١

: 

5 --> 

 لري او'دإ شاص ام نا ىدراهوهو نوفئكيسكا بوت وليس ِ
 امرا أبر بزوش ماهج عاموب لزن ارتي ىرخاف لن هل لاقيف

 ميضجنلاقو لويجكاوذام و ناسمملا يعلو كن :الاعمنلا هاش ١
 مالثلاهيلعينلات عن ناس اولخت ة/رويلاودل ْ 32 ظ /
 طاركلاوب اوئا او اين اذن فر كمل ا ورك ذل مال ل مخ ن ف اورو ولك |

 نوت



 هب اعاات

 | اللصق مس انتلاو ثوكدم كل اوفاذبلا هو ةخآلاو
 2 اذامولغلا حام نككو للترم عصرا ناانتبدقو لفل
 | اهو اديلنن ىريالا نانشا نماجو البيع ناش الإرمب
 ىاتمال|ناعاذ اول خا دحا ٌلَهْس ال ىذ اذ البنج عحاغ ىرب

 لاا ' اخ كمالاآل الخال ىنعمالو ليلا بجو ال اقلطم
 بزل عش هل ١ ح د [راعلا نم ةتعامجلاو لوقنذ لاا جو
 | 2 نافلغلاتحةف اكيع انه هل بكون هاك ام ىلا نموا
 2 رقصئوانبخ ناصتنلز الا ارك و باّسعل 2 ١الّشملا ا وتد
 ١ قالوه كا ددتلا ملاعملا كسب نماذكو قاقنال ان المكبتم

 | 2 اليتتعدلامنم امولكاؤرتو) اردعاود از قلو موباشتو
 ذك انحخأو:هصموكررتا قلن نط فسر ومكبر وبرد نحب ناك مو
 ةبطعلا هي عمصتنس كل اوبر نول ! مرضعت لاح ى اليكمقع
 ملك طم كه ياعيمصتس منا مندل نا هاؤص اق ضن انف
 وفاجعصت وأم بور اهو ديت اك لعل ءصتسم الجيم
 دكو ل اذاوح قم | يعل |رشعب بعستتب امد ناو

 مظلعلالماوالاإ حبب غتياك ومو ايالعلا مب بمستس
 نمالب ءاطع دوبل شف دوملا اوما زوو ]ب | مكتك بحيالو

 ... ايلللبخو ناعآام اي اطعل ايرهغت اوزتاشلاب ىمرتسل ادوم ا قو
 هكالام نر دَئاربع طع ا ملت ديعلاو الت هير لام ا ةرر ىلع هالع
 ىيفرتعيل| قب ]و شعبل اطع!نيؤقوربقملا دورر عع لاه

 -  ”+ساموف اًيثيسنل باو زثكالا لب نمو ءاتمجحاص
 - نهفات لرب ل نمود ايل حاصوبؤ هرعت آو ءلفل |ىساف ضو
 هزخل او دولل ةغبتم دفيع ريض |ههنأ اله لجو لخب بحاص
 رو ريلا لذا تع لَن اه هخالاصوبتة دوصقمو دكت فلخ لام لا



 نعام لافضل اهلنا نبك و,يلا يصلل قلح املا فصلا نع
 تبعي ثرح ظذح ناوربو رف لرعل اد فتن ا نيو يلا فصلا
 لزرلاو ل زله فيحرم الاف لزءلا ىكث بحل ديس هانم
 ناوُسو دورملاوببو طقاسو اهسوسدش لاسم !بكشمح

 التل هبلعسلا لوس مقب ملدا هنع ةرايعدوملاو ءازيسلا ذوي
 أيطس الو كك ىلا :لولغم ليدل مغال مل[ دقو ءائتملانألا

 ءاورقنملواوورس ل اوّمفن ١131 نرز او لاعت لادد طسسل اك

 وردو طرسلاو ضيقل | نيبو فل او باتق ١١ نب طس دو دوم او

 اوعدك دزعش تاؤكك ال ثح اولاررغن كاسماو رن دفن منا
 لزبلا بوحو لح كءلدن اناث سبل عز انمرجغ ,ب ابيطرلاد نمي
 دقف ثلق ناف ىو ببسل موو فموي /رب عروب و معزز انت سنن و

 .-اول الوق اه لد بكفكرلا) ا بحاول١ ةجوم لع افوكوم اره راص

 عيال ىزلاوه :تلاو ةداعلاوةقرفطح لوو عش جاو نارسق

 نككو يعرف امر يح )و شم نم ناف ةةمرللحاو الو ميشال حاو

 ىرلح !عنممو ةوكولا عدم ىرل اكلمجل' عسل !بجاو عي ىزلا
 خس اا وشل انابنك ثآذ هيلع وشم نككو عة ود و١ -جزنلا ل ابع
 ىلعجد نا مسفن بطب الو لام نا خ كل طعد ىزل اكو | فاعف أب
 كرويف كش ليحاو اما و لع ظكديفرطسو قم و١ ملام هي لحل نم
 . كك عابقتلوبفتسكد ناو نور لا ةءاصقتنلاو زقياضملا
 ييتالامردم جفت امزنلو ىف ش اعخللاو لاوحالإب لش

 7 ب اصلا هيلع | نمر ص ةعياضملانمداقفل

 تو ثيلا جم حب ال اهرككامهو مراقاو
 نامل قاسم وجل ار ءلو دي اضملا ند كاع 2 بختام«
 ا مئابص ناف لاملاظح نم تح اوب ضرغل ادكد شرع
 ةقرادسدما وم ةقئاشملا عل نم عم قباضمل مالا
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 9 ان قالا ةةمادحاوو عرشلحاو ىذا نثماوعل! فود - 2 ضع زبك داوشل ابر لذبل ١ د تب وثنال ل ام كاسم اد ١ ةقرلاو شيلا جاو ىةوملاهخفلا قي اذل اى لبنعومز لالخ
 69 ان دره د الماي لمهلرل ولا ذل 1مل ١ولمال لوط غانلا وف لاملادثلا ارز لوصف التل ات اورشل !تحل قال اب ارسل لكللو تاجرتتل اشي غليشفل ابل مد لع دايز لذ
 | ١ ولاول الا بعغلابجاو عنيطتويسل النا - تاكفو هاحالا,لازغلا عوكل امسح اني معمل !ميرغل "قدا لوالوداثلا ] !مروسل العد نت اد ارعال ةورع ىزاث ' |! راثلوزإ اعلابهاولار تشب الو قلل ارق (ررتفح اياه اف ةيحإ 0 لا تهيشرقو هيلع +ارل لزبلا لاه تم العو هاما تح ١1 طلح 1و نع ارب ضخ وكيل ابح بلا !ىلعيرتح )م لام اماطقذكشتلل ناس داياتع ل مجلا بحلم ءاو تارت ضنلاعيخليجلا نمو هالغتلا نع عابطلا ة زن لازقنل اود: تلا عدم ىل جب 'مدرايخا ةلمانل ان عبارل او اكثر ) نم توسل و لاح وسح ل ١ ذنل ب وز متلش ىذلا نإئكل اذل او مييدمد هعابيض و لالا وج عن مهدجمتد نإرق الا توم وكرت ذ (نااورصلاو دعانغل اد لوالاوو اعبذ ةنحاو زب اني ى د“ اهيررو نعل ضان (و تاجا ثيح نم الا ليج نأ اقزووا كيو يسب قا/ؤ م )ب لالضلا ياخورى رسل اوم اكسل صن و سنن 2 بوجع :جاملاو لوسر م) ايدل بول اب نعشلو عيد. ويح لوسا/ تتح 1 نك لكم 3 :"د دل نا رلقبت حم لام زكب] ونمنملا ل !ناف لاملا تاع كح حب آرلاو ةلدعت دول امالشل ايلعز او دمت ناو ماقبل
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 امل لاسم : لجتسالا لاو ًاقماطجاو عنو نمويفب
 ٠ زك طغت

 نم قادرورقو تاد اعلا ندضاواعرصلل خي امك
 2 ' | ا : ' ً

 . يلعلجتف نأ الوبل الخ او زبخ ةايلع تس ورام سي 2ك كو البل اخ اود ميل سد لد مالشإإ لع ىلا
 ان بومغل امل خب نعد الونل الخ اننثو رجول اديك رن
 لوعت وعدم و مو تريم 2 | ملام نم فص نآب :ةرشلادحا دارإ
 1 اذ اذ اًموبب انجوسع ةرذكةحادلو ٌمَكاَمرسما
 لك اما دف وس انا اعل امع بوك ؟ريقف نوك امن تاريخا
 ممل معص عل از لامع ال اًدح 2 اول ادري عار هددالؤلا

 نمهحبث اووسنل الع ذل !مطعانمكئل ازا اهنزن !ء اشامال
 2 يول اى ماعإ | لط نعروق م مفل اول قعل !اهتردنا مقرر
 .... نيرم «] خو منع لع 26 احاّبتانو اننا
 وينكال نا ماعل ا طرق أسم دخن ارق اتت ملعاو ملعلا مخك
 اه.« هقالافزتا6 م. انملعلا نامت انا قاعبلف انفع نف
 الو اّنلل بشل نانتكا اوت 31 ني ١ قايم هادخا اذاو
 فكرمملاو تانّلا نم (نلزلا ام تيتطَن ذل اان لاخو ثوهتكلالد
 نزع اةلزعلبو متن |مينعلب كو ا بازنكا ونسال هادتبام دعم نم
 ماىلبتيقلا مون مال لكم اع نع ثس نم مالتل يلع لاثو
 لاعو ضر اهيرنعو ىّرمرتلاو يرد و اذوب | هاورر نم

 الم بقلا مون الار يتلمك ا هلع ظ وحجر قمام مالاالاع
 ردك اع هز تس نم مالطا علاعو هجام نبا هافانا ساه
 ملونامريعب كلقلاوءلاو نموراز انماهلب يلم يتلا ون داح
 ىلعبوب او دو اروياهافررار'نمم ايل يبه ممبقلاموسءابح ١»

 ساةلزماو مننا عفش ام اًلعمتكق م مالدتتل "ل علاوو ءلظلاو
 لاقو هجام نباهاورر ادم ماى مئيقل ا وس ئم قنا نذل 2
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 ركب ىزز |لثمأ ؟ تربع ال ماعلا رعت ىزل التم مالشإإلع
  قمالماوق 1 و م ١ اثدحمت 0 ا نادر ضعف
 0 هزمج لمعت ءاوق الا مي نالو منهج دالو صر ةونظمد الو ميزو ماعد الع م لمح
 ٠١ ةلطعيو مرنويقماو مزن] مج جون نيا عبل تلاد 0م
 ' اوؤكرلا نعل مالتلل ايلعتنالوسر,ب]ؤ م ةوقعل !منلج اعالد'
 ريلع)اوو ءارظلا هاور نال الوب هوان ناسبللعز تاسع: نم
 ٠ ,كلايخؤم شا لع و مكدحا دن يخت ادراعلا ارم انعالشلا
 2 نير لاقوطسوالاو ةلرطلا هاكر أمرا ةاو لاه
 نزز دابزع هئقل اف ثيرحلا هوت نادعد قرهزبلاث ن١ راع
 فثدحتلقف فتح لاةدلييرح ١ نااماو فخ نااقلتلفن ١ ثيملا توكرف 3! تعاد لاقف ىثرغ نا ثار ناءأ
 معلا[ بالعز اوتحا يعش نإ ارجل لساىلعيتا ذخا ام لوم بلا !نبولع تعمر ربل نيجي لعة شبع نب ملك
  الرلوضغدرمهوبا لاوو اقيدح نبع ى رح لافف او ماعت نا
 لق ضو شركتك دحام بانك[ جلو عل حوزع هتناذخا اه
 نار اوز ةئالا ب ايكا اونو |نلا ف اسمنت اذخاذاو ألا
 نالبب اكلك الو ىلعواع سس نإ «ائاولا نددحال لك للعك
 ظ مثونإخر | ىالاث نم مام مل ل وذ لتتس ىجابرع تاس
 ئ غلا نالى برع امئاىران نم ماج دمقلا خم هل لجتتس الا . اتعباو اهافخا اياع اسم ادح | سب نءىاعجر | نم مال
 نقاء ان احترس ولت اتيلاسجمل اف همياول يورخ حضوم
 ١ . همي لع زع| تس نعيوق ور الا نم دعا ةوكس نع

 عاما

"7 



 وما قط لا ساتلا ةوعرلو هرشنل تاكام اعلا اه نال ٠

 هم امه ريم ومو ديلا نزع الو اتا ظ
 ران ضل وف كاسل ءبْعَتْلا بانشي ىيطلالاو ساس ملوق

 دوب ابد غل! نمدوس الطبال نيطربال لل أهذ لوقك ظ

 نعكاسمال عئازج ناكاشاوعو :نارل ارماو اىلبراش المنقف

 نحكزل ا اوبحل ايل ارر شتر ب ماهللا نفخ قمل لوق
 فاس انل اوعبب ناوث اشم اعلا نا ريب ام رمق نمونو

 00 لجن الق ميتا قرطلا لا رعرشرسو محلا
 كأم مجلحر ارررتشو ىر ند | |نكو اوف ولع
 ل ورم !ونرعو اذن اطكل لاق

 وا اياد مدل ا
 .لوش أي عضرقو نرشل ازعل نسال ادب
 وتف !لويت مزحوا ل الح ! اضم داح ناو قص ا فشيمتع
 لع بلوحلا عن < ن/ ومالا قم مزاد تا :درشنر او

 خالوسال زخات ةمالا«ازكربل هنعست اوصل الا

 ٌذارنلاءاع ماكو لوهن نمصزمو منرمم لاوس اننل ثيورضالا
 ”ز اهلي مهلساثاببرللاغزتو قفل صاوج ءلاتو ىتنا

 ىلارم او!ةالس ال | كيلي ورعم نهلفو ل اواماعو ا تيب ذأ ا
 ماعلا ناعما اعول اتعب ناىواحلا ءلاثو ضارسلولاتآ

 0كل لعاس عك يضار نككم ةلماملا زج الامزم ات ١
 5 ىذا ماعلا رتب ارو انركمادخو لمئاوئادمالسإباتضان
 اتلاف تاب هالمافاوم فل سرتؤعزي عر

 باسم عزا اذان لعلم تكن إاعلالع د ظ
 نمادن نع ال نا اله احد ار ازإز تس ل هاومعلض _اذكو 3

 الع هللا اثم ناييادت مرت قنايو ئفتلاو ثابجاول او ضنا لا
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 ١نكلا بادككا ل توا نيزلا ق امم هنثارزخ اذ١و اكلوتل
 1 0 رع اول انلاذلس لإ. دنع نام
 ثلا ثيداحالاو تايالاوبلعشت درش ايككأ نم نم الظئمانل'
 ردو يبل بوح ذ اكدت مقاوم مولا ومااولك نالو اكنموق 11
 قلص امان ءىطبو' نول اي اال الامامين
 1 ا ا اتوووو ارمعس

 ويزن الو عزومق و هفوممل اع ايلف اربف كاك وو ينمت سلف
 ا ا نحاول ابل !متلاّنام
 افرع ١ ةارذ ارا ار دنع اًضرتن ضرر ذ ىال م السل يلع مون
 مل منيا نينثازس نم انالوضنل تحاام ككتح اك
 تاهتوللاعبت ١و دنجا مالتلاهيلاكلاق قف باغ اسم هاد
 "لاا ةورعتكاوتب ابر ال اذ نع امو هنئالوسر اياهل اذ
 مو از امككو اجرل اركأو قحلابألا هتدار تم ذل
 ىراغل!هاور تاضؤمل ١تالفاغل!تانصعل | فزت ىىمتل١
 لزغالا ربل و ١ يم دوت ,” اركلا مالشل !هيلاعر انو امعربشو لسمو

 فيبر اول اىهيل'لابطاع بز ااحاو قحط لنقوم
 ر اريل !هاور تجدعب تاعال ا 41] اهتنالاو تازمجلافنكو

 مزيزالو ل علخيب ال ناهتناوع وح عبر ا مالل ايلعلادد
 ئ قاعاو بن لا انطاو ازال فل نادم
 ' هاور]بوط ثيزح هود اندياو 0 أوو لاحلا هاقرن برز ]ول
 ئ اةتالتادضرت اركارل الاف ماسو هيلع اكد هرت بص نا ن احنا
 ظ | هوا تلالعلاةوالازلا لكاا تدون

 هنتالوسرإ مزبقف اان صرع اوف نع
0 : 0 0 
 ليتل اىو عرغو ومنو !هاوراز ان مرنوطمو نولكأ

 و بنأر



 6-0 خر ام ظ
 ظ ف اعدحالبالاراخك ف راخم مرام + تسال جب

 ١ م ماؤقابز انل+نزخو محو و نطو ع ىزخالاو مبدع
 ظ راع نيزل لاق الؤص نفل بحاب تلذ قبو
 نينا ناىرسلالاد يا

 نار مود هأر نممق ود هنعو هقئاو ىماسمو رف نع ابل
 ١ لاوما نوغلتن نزل! نا ىا١ اياطئعاتلا لاوها هولك ننزل

 : ركرل اباكالارضخوفالت الا كعجو نمد عوركالاب ىمأشلا
 5 الاغي و م نولكأر مبا لاوهال ادخل اب ملغع الا دوصقملا نال

 يارب ةئان ناك تلا صرتي اموواعإب زال
 لان غلا عوب نولخريسى ا]ًئىس نولصس فلا ة"انا
 و١ هكا ايلظوعد و نزول ارم صولا تمرس فو قنسم
 رهط ةاضتل او كنشدل اد امو ١ نيملظل ا بجو لعو ١ نم ا

 وا هحاحلاريع فورعمل اب مسركأ اذ ١,ئال اطل وشرف ام او

 هاطندتلاقو شتت اح ملف لع مدقب_ طافلا ملريؤ ام
 فومل ابزكأ لف امفف نكن مو_:ءعت سلف اشغ هاك قم ْش

 هيل ا مروي هشنن لعاضر دمع نلذ نسما م عاجلا

 اورررشب 6 مرلاوها ل تعقد اذ اخ ىلاعق لون انج عو خلي اذا
 يف ل نال ءلارلع اوريتم اك نين نكد متضق ١ ذ كراع
 انقر ءامعح ف دلع ديب 0 ضد نيرا لا

 ن١ قمولل سلو زم د2 نمتكم نال يلف قدتمل ناسيعب لا
 : انا اماو 2 لاوو ول رارسلح ح .اريعميشلا) ام نم ضرخ سس

 ل افووب سيال - ءاضذل العر دافوهو راكد منول ناوحر١

 إو ئييال هضنل از ميتلاراموتمول ادخاولو تاغ 4 1
 لاه إو ا ةمولالكي الو عل ةغينح لوس رقم اانيد ٠

 ني فسم 0

 أ

 0 ديدي



 00 وعم نم يوم بر وعدا 35 ْ و تربع :ةدمو شرم ن ارلا بشكم ينل ل اهدامن نم لو انثلا 000 ىف 5 2
 لاف ومررل !ايرعقرد مم ومان انعا ويت ىرلاوم امررل !متمف د

 . ةفلالام نموضلٌّك زن اى! ىف عل اقرموعربطنم دجاج مقر لايقل ورنا هرقل عاج
 ظ موق فت ءاونلثخا مت عنآلا نه التو يشل ال ام. مول ١ ةلزنم
  هليكإ مج ناكل ل و عناص اف ط ايجات ناوعتعاجل او فيعمل ا
 " هق ه شن متلا) اح ة لمن ناعرت مرفعت اكو هيوع لأم . هطويسلبو هتعوحّرس ام هلك اهل مرقعملاؤو هلام نم
 هاشم متيلالام نوزكالا بم اول ىةروس عنب الجو ركك اه
 '  هل_لو دمداخ هت دخو رتب اد تكف ورمل ا مشمس اهو جبتيلا ” . لايك اريطضب ال ىتخةجاملا ىرقر هسفنل ام نهىجول الكابلك
 هإ ام عيب طذخ إب نا فورم 'مرفعدلاوو ابشن هلام نملك لا
 مز صو اند ثيدغ نو ةلئغش اف 2 لاو معن له ١ نم ةعامجو ١ ى2,ةكراع لوف دو هيلع اف الو هر ع ةحاو همايق بش
 ةسفلواعقفلبو بك مندل اعح انس او مشل العُو
 ١ مدح طمذ اذاهتت اددكريو مشل الام زمزكأب ناوتمولل "2 ريّصننعو انا_ بصب ال ايف كل هل لاكهنيل لاعو
 ظ 6للافو اجا تسولاو ه اذا ادضد ثيلل]وب !لاو ىنبلا
 ن_مةيياوؤوس اقلاوهم هنأ كلر ولك نادل وع 3
 . هل اهل خس امف اجاخم نإف اذا فومملابزكأب كال
 كك ذا د ع'ازكمتسلا] ام هسننل ةزيئلاهل هؤع الو هفنل , :الوشلل منيل لام ةلئتلاععولل وتنص نعىورم ذك هيدد ىض اةتر دل ىل امبتبل !ةتاد بكرت ال تمول اتتالا فر
 لف مككاوها عمو !مكاوثاو !مرل اوما ا علكأت الو اظن معقد

 عةس بيهعع حجات ديس يح نحل تب



 "3 ر رص >6

 لأمه

 تل قلىرة لي ! ضف كارما تمومعمى ١ كهف فغربفو

 ” ةواعاطلخ هشئلام جمالك ؟نيئرز مْ ارح مرل اوما لكك
 مك اح اوال اخت ال ناد لامتمت واي نت مالسأ لا

 لز' :سضحاص لاب !ممتل الام اويضت الو اطومع لزن
 ىف اوصفتسة يكل (هط ماسلا اوما بوهكإب لينل ١ نااككووم
 ميولشو مرمامطاول زعو ميل اوما نعل اوما الرف اذ
 ,لعدتن'لوسراول اسوىانبلاهب مّضتف كد مهيلع ختسو

 لاقتفن رب اةبآتلزنغ موب انخانل ليتل ااا
 "لا ةةطل |هلامهوطل اخت ناد اًووم ى'ئني مس ادنع لبا
 ركصتولَمسل و كملت بوكو هتعصقو هسلو متم
 .ةيالف هنود واهل هلمترقن يشل !لام نهب اصا | ذا انعو
 فورم ابك ابلغ اربقف ه 6 لو اقددس ال اق رقى هلة مرح )ولع

 اة ودا مديون املاطلخع عطلاخل !تتدقو
 1 ونوع و رجول د حقوب هبط نمت ةرقكقلكألا ةلذم
 7 لانا ما طلح ومشلا دال عاما ع

 هليشال كلك كعكمرفعبلاكو ير اوثلا مهو حم ايرث لانتو
 ,فرصنلا عابس عئتم هن ال دعتنل اودازل اذ ادحانخا
 تاضررلمتليق ثوي ل يرش هل نذاوإ و ةقدصل يري ا هجوم
 ىلع هاتف الو تءازغلا وج اسملاب هضشن نخل الغ ارا ١4و

 ايرقدشن هامل !مجالو هيلث نيد لكلب الو هقح ةنودوببام
 زق اعامجاو رمل !نسحالو ق الخلا ع كه نم ككااوبلك

 لكلا :ةلراشملا سس معيولاىلا با بو انم جوج ماعطوعركدلك اع

 ةايوثؤ اذاضع منكم ضع: لجأت سابالو يضعنلاعو * ذ ل
 مرو لعرب 01هلذ قو ناددكد نوجرك١ الكب اىص) 1

 ىضر ٌئاهْملاطلخ .و ثبر امال ل :هصرو و يش عابرل !قم أع

1 



 1 لو ع نار ايل ارزعمو قلتله نو هقلادعانت دقو داورا
 .٠ يشراوىسانتامركال |معريو عتب مر ولخو مرش ١حالصا ١" <ويريخم) عالصإ] ف ليف هدوصنموب ١ لاهو اًعيج ةولكأيف . مصرلعقنلب لجردلا نومفري مققثلان مانيش ققرلا قادحأو
 ٠١ ليقرمئرفَصلالام ناوعؤبل ديف ولام ثحو لكا سلا
 .. ليك[ مضل اجد بل اونرل ادلع نإوعلبل يقف لاه ربنا
 4 موعطملاةلكال انو انت حمتطل اهل ادن ابا اعيرسا ناف نزول
 ' 2 01غالاقح و تكاوخ اورعولمل اخانإو نزول او لبكلا موعل
 ٠  كلانببابا زنا نم اوم ا) رسمملا مات دناو ن اغالو ةواجب
 1 هاو الام داش او رن ازملا دطل اهل بريم
 ' العاوجاوب جلابالامشلااماورقت الو اًظاوو عالصالا مص
 هجيرتوؤبقتديف ةلئا عاد مز مزالو عطف م قولبلا ١ تكور! فناو عشا ى|نحاوب جل ادوذعل ابآلا ميلا وما 2 اويرصن
 صرب مرعت) او لثعو توق ل اك نولدوببو عش | اشو اح
 ودغيولر ناو عرضعن] اوورشع :شامورب منجل اهو سبع
 اك مرلاوهاعرل مف د اذارشر مرموتشا ١ ناف أكرموف ؟لاث
 ' نمقدايلأزلنخا تالماول ا ءاًحالصو نافل او ءاده
 ظ دز او حج نإ وتس كد جي ]١ عل سود وب او تافرشن 2 ١ هبلعول قربال ود روينجوب اف ضحي ب اًيفس ارم خمب
 ' موه ةلادو تاشرتنلا دك فدو سوح لدغ لاثد
 ا ىلسئل اشر داوذح از ع يو اهم ىااؤارشا مىلكاتالو اك
 .. اليبو ةجاد لذ طع مول مشل ا امزجركال ا ةحادا فورم ا  لكايلف لامئموق هلو فارم ) نانبوص يارا مرع
 . بلطلئ ارآزا وزب 2 نيدطملا لوك ةجافا رو ةيؤاج نكي
 ١ ميتلازام رس اول قتمولا طب زكى بل ايي ورسس اولا نم



' 00 

 00 هل ىطيعبو هل يدش اول اق هيلع دامي
 .ماق>ربخب متيل ل |.رلك بو از |ىتد/]عب نا جرب قيلكيلا
 100 , كراك تامولد دنس نب لح 2س طلع عئابلاوهد تلازم
 ., نا عماف ميلا يسب ها قمل اع ىرصإس ثراو هل نيل ناو
 0-00 هقحدحا أش لاودمتلا مون عصل مطور | هاش لا
 “اس ناو لسكابوح ناك ْ ١ مكاوم ا ميل أوما ولكأت ال و اك رفود

 هلل زنق ميتسل اتصل نم ]غول وب العالب ةّشولا هلخردو هلغ
 هلام ةرلخالل ددالو عمشل الج ليل هن ال هنعسإب الح هلام
 بل هل ٌماالام ئاررلا نمو هل ب١١ نم مدا نم ميدملاو هيلا
 هايس ال اعرشن ةهارل ام نرحب هن! ماعاو تاحولتكلا نم تاي
 هدالواتاشو ثان نو دعورف ناش ال الع مكسفتل ١لقالا

 هزن راو تلاع ناو من ابرق ١ث ايرماو من ابرغ مهو ءارصأو نافس لد
 نطس تانجو هدارجا عفو نلزن نأو هنعا عيرشو انردعاأو
 ماعالاو تاّيلا ف انب كو تالملاو تاّولا مر اديرلف دحاو
 لوخرملا خاض عوف اب. مرك كهاصملا2 اثلا لأوخالاو تالاثلاو

 لولعيك و عيت رتمد نينادجو تاجوزل ف ابرهاو نلزن نآو رب
 نولعزأو هد الج او ّش ابا ةددطوم ,تّعو تاجوؤل الخرب لنإو

 ثابت اوطومو حتت اربع مرا قطوغمملاو زيدلد ظ
 دمت 0109 تاؤتمر ادة وانس نكوهدالوءانباو <

 هاوس عرشيوعاضرل !طيلق بشلل اط/هرع عاضرلا ثلاثلا و يبت
 اورشوول ةعيلح ١ دلع مرش نوشلذ ىنو عالة زهقت اذا |

 يلة امش ل عاشرلا م تنم 13١ ناتنس ةيلشلادمئتالادلعو
 اضل زم هتخا م اللا نم مربع ام عاضرل ا نم تمتد عاضملاب
 دلل اح ناو هنمتو هن ماو هنب !ٌلَحَو هنب | تخاو هنم هيحاو

 و



 2 امال ا اعبضر نيل حالو اقلطم هبخا تداّلحت و عاضرلازم
 '” .للووارتشمرل وو بطر زب صال حالو ناشلا فال ناوخا
 2 ئضناشلاة زل مرئال كت |سلجالاو ! سوجلا دارلا لو

 | ا ا
 خاندلاعباسلارثسملاو نيمو اكىوامتش ا ليرل |مرعرسداّسلا
 "حم ماض و حاغاو هضفل 2اس ا لوبص روش ووك ذ كارو ام مك لح رقاق ذا ءاشلازم مككابايككاما تن لوا وونت املا عب ع لكلاوتنبل !مكك دلع الد !ثشو بع ريسلا ونه اريتسل عاككل
 ظ دازؤل !نيكمسللو ةريغلان اذ ترث ا الص حطقلل ص ١مل
 تاكك ار ورو متل اهنعبلخف اصزس حملا نم زا فانك ولع رابجو
 تالارلع مرج اركو ارمتو ١ تيوس ايزئتمل و1 هوب١ أهّيط و و تلح ماهل جزل ميكر عملا لك الذ دلال ا ترم نمر وا حملا ديوح
 للاسملا ند د4 5 وا ةريرثس ارسسملفا هند !أيئط وو لج جان
 ولنكرا اطهنت ال اهرت ايككا د (.هكلطتلف كييزشل ا ف كو كرم
 معاوامركال خرم يككخردو مكئاّيس مكامن ع نو امرئ ابك
 ايس كلا التخل شارو ودت اهكمرت اهم دا حدشنا بوند ١ ا
 فصض امس و ةسكىبف اد هدد ءول اخص ثكإم «زيغص ل نول اك لاف
 . رئاوتغ سزل او لافورذع نويت امزع ابكاوشثمت نا امتدنتا لاق دا
 ْ يلف ملا ن !ولصلا مالسل ايرلعلاكو ١لاوشحاوفلاو لا

 ا يس اوراكل ورش ككل انا سامر ل
 ' رعب انل اور( يصل !فلتخاو سول !نيمجلاوثند ١ ]نفاد ليدل اولا
 | ١ دكر قوف ارتلع كرحاولا عشر ا عبس 0اومرم] مايكل د دعو
 ١ كيعزاوو عببس قييرعر ع نب أر او وبر نري ضر دوعسم نب ١ل اقف

 ىر علب وقم غلد ١ ذ !ىطر سامع ب لاق و حست ب ىنمر رعبا
 ابراك حاشد از اوو عبس, ١ ارزم برق | نيعسنكى ب عبس رن الكا

9 
 كلور ١



 دانيل ابهيلعمهارعتوا املك تيغلاقو يبكى رف هنعاط هتنزو ىلا ظ
 . لو ةرسكى يؤ امنرلا عاد حوا اهؤكفلتل !شاعدل اهوزت انككإنم
 ىفر دس اخو ةحنةعانوررقل !ةليلك ددع د ال تمرمابا

 ُْ .. ىلاعت هتف ىنلكو هن نوت امزن اكاونت ن هل وق دئع زم ] «نافلانارىلا «انلا يونس لو !نمدارق !لافرت امك[ نع اخس
 ا لب اوس ايّع نب ١لوو عمج ا ام ةلججو هليحنالا ةل جزم ارتب شع ١ ةعبسرف ارك( كلليل اطوب !) اق ردى أشرصالا وسل ١ ةنه ف
 بلل : نيج |مرياع اكن هنت 'نزوشر مهريعور يلب اور ومدسم
 نمو ثلاو مصعملاواع ىلص الاو اكن هنتاد بشل لونجو مغير
 رول !ةدارشن جو ت اسنل] | 2:ةعجر إو عرس نم مال او هعقنرخر
 لطيوا الطار ارق ل لصو سوؤل ناجل او نصح افذقو

 |قزاوسولو الط د ملسمل ديس < ظ
 نايزومزم اسجالازئاسو ناس اللاعب مالكل كوب ىريسلاو . ٠

 ناشر كل يراسلاو لج بشوببو نطل عزشلذم كنلذلا
 مخل! نن انثاو كعدوهو اوددلإ] ايكذو الط مرشل ال امك آد
 / تاور ورب انثاى :طاوللاو انااامهبد
 9 ىف بر اول 'فوقعومىو دس عيج 1 كحاوو يشع 3 نم شع ناش !لمدح ولاه حزل نهر غلوب: و لجرل او
 هالاس ناو امم ري لذ قو يدع شن نا اصفوثع ةلمخ
 ى اهروطيالف ن اعوجو اهونيش هإّس ناو امرطج الف ةجاح
 لكالمح,ن (و'هنع نامل و اريلع هز ابزلا نكد ١ اهلا مام , هين لصكزبل نككو بيرف و ربو لاو ام اهب اهرقسس الو ناش طم
 اكو زكرز لو لاوم الاولع باج وى اك مىتسلا لام

 سرردربغو نذل . نولاؤنف اماو ل١[ |ىسونسلا ظ

 ميديلا نو م ضممنس لبازعلاعاوم او ىقلإب نيما للا هسذمت

1 
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 ء”اسانلا 2 عدول
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 وى هرج

 د واع نزلو 7م 39

6٠ 

  2ب

 1 0 ل ةدرل را نبك نارك نكن اذ عفو د ظ

 نوه دبخ ؤع ةرحر الاتمو اهلك ومو سلب نابتسلا
 مدا هل عؤنل لع دز اارت الكل مو ضم اف ذف عدنا

 ظ 00

 انه وولع واقل : ثزووازسك انخاومعرلاعطقو
 ةوشراادخاو رب اضل! تلو ىتم نعم تولقلا لك اريك ةدرعالد ردع

 ف ناطلشل ادنع اعل او ةدلرل اولحرأ م هر ايفل اون اررلاو

 و ةردقلا عمرتلا نيئرلاو قوم مل ارم الا كسإو ثكؤل عم
 لاقابس الر ارحوز نع ةنزرل ا ءاششاةناوبل ار او نإتلا ص.

 ٠ ١الوقروئ اهقبا اك شلع احد نزولا لجو ماملا لب! 8
 عاهرنع هل اع فوتل اورزعالب ةئل ١ ورب زال لكأو

 ول ناو ل اعراب فورم الا 0
 ظ ريو درتل حفلا و ضياخلا نايشعرت امك مو تاويح ا قو او
 الور ايكيا ذر ةييلاهاطما واس

 غداحلاو بول اولحرل اعنسرت اي 1ن هو لومل نم كرش

 هيلعيتا ل وسرت سوات ناتس ازكو ضردز رابع قو ب

 ١ ها ذلكوا مالتلاو طل ميم لسرايا السلا

 هديو تابوز اهل فعلا اقاو ةزعل يع نمو

 ٠ ةييكالولو ةرنك اهبل اطن اسس اذلووود لكونجي - ا
 2537 از ىقجرعد هلئمت نا لجيكاسماو اهم رتل بالا نكسما ند عد
 0 روسو نولي انين الع عم نيرا ةنوقوعر فتكا زب ص ا

 قرت اريككا مر زسول ع 1 16 2 ننس يس
 ْ دل اش تار 1و مجأ

 ليلك رصو سوي ريش ةاكوؤدلا طبشلا هركذ اركب نعل اريك درو
 ش نك مذ كاس اهخدو نيم اوم ةالام لهن ند مرتك

  لعتؤم
06 

١ 

0) 

10 

1 

 ا
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 "”/ارتو ثيعو اثق سرح هج حو واو يسب اتككارمن ىنزك
 ان” ثررح :دروور كك نم باول اواحزوكا ىاميتلا 0
 لفوز انككب او !نم اراب اة 'رتف يدعم ةكتولص رن
 20 . 2 5كحل اماع ناكأم عكا سكك نأ لوفل اخ ناتذعب عصالخخل و'و د ىل اماو لاهم 5: 6
 ىلعاونب راو نر اوذخإب مل |ناعص اولاد تائككىّضش كحق ام
 2اعنرت تراتي رقو نامل نيب اًدش ناكامأهرح١ ناعم ثلن
 راض خرب ]مف اكو يسب وبرت موالاى ةقرملا دز اضريف هوكي نا ًانلاو
 ايام ؤنعالو يبجغل اوىصاعملاى عجم نشل انزاو سكود موككاو
 اييلع !١ وص اىملالع ةئاعالاو من ا نينا مدس طاسضن الا مدعم
 وا بالعو اهنعلوا_ بغغب هد ابل ذ لك وشعت لاو هرخ ارك نم
 يرؤولامامال ل اذ ضاعرطا قل !ءلاق اذا در دحا بو سكي ولع
 ىنلا نب ملاغ او عي اش !اععس مل امريكي غصن فريد ال بذل ا
 بذور ون ع اوريغص بوئذلا عاون |نم عون قاد مالسلا هبلاع
 لذ عب ءو رت ركل نه ثالث طاقن انا فجل 2225من اف بون ذل الكربعلا
 ثمل نييتسل نأ خموو زن اىككا نم حسشن نعجه 2و زل ارككا نم عبس
 "دين لهن اماعذلاكل او حشلا نعمت مور ارككا لم ٌةنحاولا
 هلا مذامترو عشلا دعم مل امدرعو عبط نياك ح او درعلا
 يزكلا بى مواعمز ادن ازبك ان ل جف ولعايرهدابعلا كيل ده أنبا
 (هللزنةرعصلاو غسل مرفجنلاوو ئاهئيلذزت اصل غصا ان

 ل١ تنل ابةيؤصو نود ام 1! ثّسنل اد ةربو بو ًالاش ذ نماعو .
 2---ا

 هيو نزلا )ارف اهال ابو سطح ]17 ةيتنجالا عم تعج اضم افرقوف أم
 من لاف الانف اضل ابورغصو حض اا رنذ امال اب ةيبكماسلاريعطقو
 هلو سك مس/ نق اخرا ى عر أَنل اد دمتوش امواعؤلؤم نا ناس الل
 توقع أن دل | 2تلعل امنا ىال صم هيلعرملا بحوا اهله ؤاطللا
 2م. زع نال هنعوزلا ب انككأ سن 2خ,و امو عقل نإ هلو ممإظع
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 وهل



 اص نافادالاب يو مهني نظل آب ككل ها
 ' ”ةلانعش نافاهف جرخال تافالطالا نيو ايت اجد ثو افتن نزلا
 ظ ظ ملل اح حصن ا ةلاجرفزترتلافالثجاو عاب الاف ةكلاذ
 ٠ فكوؤ عشل ماكي تاولصلا 0

 او كاف امالاو اعل ككل هلا لع اموات
 . هولي ؤحو تا.ث ال او ىطنل اب نوامرفجت يو وشل 00
 ظ اهونعمطمالاذاو لسمو |ب اثكش الا لبن الااتاوب وم
 " اًنرراَوْمتَح هي ولعت امكن ملصاحو لاحم بت كقل ا عاجل طف
 ظ 3 .اسنل ارد ىرن فياككلار اذ نال مأب,الا هيل | نا يجف
 ' هيلث ةرمك ((تل شبح م اينرلا فاول محال روض ولع ةرسكلا
 ظ ل0218 رغو ذا ودفشل سا تولع
 ظ ...ايقيلاماردلاو ةخال اب قلوثرم !الطو رتل تاودصل ل
 ظ , تاولشالعا د اعارن اغصن اع نر ورنجب كلذ لحفل عرس اذل اكل
 ظ ةالاؤرفلا أيشنجاذارث اهشلإ كرت ال1 احا ككزلم جل
 حا نو مكس مكه لع نوز و كودشم نوع
 ظ 2 اكناو ةدارالاو كرولا عم ارشتحا اذاوث انتل 0 اك
 ١ قلك رتعق اوم ةاالم ١م نما! هلشم نينعلاعاهزيم ل اعرزودم
 ١ يكلف زلل يهرضلاب آلا نكمل هعانشحا ناف أرتعق لوم نعدسن

 " نيعارداقن كيا يم ايل ١ع هعاننم ادب كد ف هسملو عفن ني فوح نورد

 ويعاد او ادار فلكل ىلا ال ان رل حال عنتما نك
 00 ا

 . تفل وذي مالط الاءارف (”رغنمال!ازيلغل نار اختص
 ظ بيلارانغتسا ماو ل فااوأبمو د١لاعالاربخ مالشل ا هينعل اد
 | و ل امد هنن ارزعريص هس نمد بعد يعل طمس املك ناك
 5 2 هرث ا ٌةليخبحوبف مقل! نعررصد « هر اغصتشمو لامن هند زعل

 القلت 



20 

 هيج

 لن رولا ةلذ 2! ظن ل هث!كت ١ ضع ىلاعت هشام

 اهب هنتزجاو ضد ربك[ اظن و طل نص طا ظنت لو اء يدسمرظعالا
 لابماوهبلع ات هننزتتس وأين اماو أي رفلاو ةحهصلاب ههرشلاباماو

 رثطلوا وركدولو رابط اراتاو امئادانربل انقم هليمااهلا يميالو هانا

 انهنتإسولع هش ةياذج كذ ناذ ن ىره اهلا اذا فاممرم امنازع
 دست نوكاساورلعف عررشالو 1 هين ذر عدل تلا ةبغرل اينو
 اعلا لسن كه شم اقرب يعي ل مف اذ اذ ب كدنت ام اع بنزملا كيب ناب

 نيطالشل ال اوما نم يس م
 هبا 1 كرنو منا ةدعاص مرادك نيطالشل ىلع ءاوخدوك

 < صقو ةظ ادا 2 ناستلإب نعت ضارغالاو ناسنال!قالطاو
 لظنثا'و لرجلا لعد دالة! يمص الأم م مردولا نبل انتو تاننتدإ"

 ْ أ

ْ 

/ 

 ا

 ١

 ا
 ٠

 مل الا ارم طيتسم عن : قو بومذ !رلعملاعلامعش : بول ذ برش
 كيك شملاعلا هلل مرض لاقو يونذمعم تيتامنل بوش
 "اس ن اكامءاع نا تايلت ارو ئ أيرراعا قرفش قرغت ديفسلا
 ”لصرشملا اههساجو ان مالمالا يف ؟ ةبوتلا هكر دا مك ةعدبلاب
 كابجزم تلطغا ننكر ككو رو ننخل كتبت نس ن اكول كبت ذا
 كات نانغيلاو مرسول ذم ملاعللما 1 !دنرف دانت او تاخد ف
 لكزكك بنل اهعمهراز دان عاض اكواب و افخارخآلاو تنذلا
 : 4 ل | هركد ل عرت اذصِلا نيو اومبثا اذا تانسحلاولع مماوش فعاضن

 ٌقائالاو حضالو هيقلحال ىزلابزككو يعل او وع الام ]1 ظ
 لمرسي قلة تالجد أتابع ١
 بصل تاي قلبو ةحاسقلاو ةح اشلاو سيغلاواع تركن 'ى اف
 3 ىلا ال او مل يي قاتنل حيسسولإطلا ىرعشملا 530 ١و

 ى وامل! لان داون سلا ءداشلاو او عيبلاو نا تاق
 ةيذالنملاو تع دومروت ضامي نالها هانئ 1



 وضل انا كطوو عاجربط زمنا ةفيم ذكي م ل : ل 0
 يا اير

 الاو ,هئتاو تحفل جنس انن»باغر ىعنغ و ابرفرصفلاو ظ
 | وو نمل !قبرط وا اشل اعتتسم طوغالااو

 جك قح

 قرح

 ىحار ا تصمم عبر ل نا شب ل تارا ةزثل لوقت نانكو
 ادااصو مرع اخو هوركم إش ةعمل موفناق رن | طخغو عض! دح

 0 هيكل ل310 وضل وسال ١ كرت

 ةادلشلاو حبدلا زكومالالعايراعشجع عام الاو م حمل اذ ذكو
 ٠ رئافصلاعو مسبب ملذات اخد اودجسل
 ظ د يتدلأو موصلا 2لاصولاو وبر لكرع ىذل 3 اًضلل :لايقلا

 ا ىىخجتل اوم الو موزريشب حالا ةو امم ةينجال إن ةولخلا
 0 وسو لفشل موسلا ذك ميشا نوع ]حرلا عبور ايتخالا
 ا الا نايم فاس سلاما نايلرل قطو ىدابلل

  ةملاو و ئمل) "د مي غل لذا لم او هؤانشف١عاسب

  ةجاجمب نريلاؤ 2 لهل اهتبو ماعللدتركاس اكو فانك نم
 مسير نمو هليب ءاشإمو ةجاحر غل ٌةرلالل ج ةروعل ا نشكو

 ب تيا ناغرم اضن عر ال 0 زم و ند اه تزل ىىدض
 هنتا ةاوهونحب آلا عئنى ملعا أثرنن اورت ايلا تئغلا
 ا ملودرث اهتارغكرث ارككا دبعلا,ة:جا ناركد
 2ثييملا ءانكو ل مرمال عينج ارا ملا حيف :[رئافسزكك إب
 0 نَركَم امرا ناشمرو ةعح ا 2 ملا ثالل كيلصلا
 :هاازك ل دتمي ملاذ ارنا تبدحلاو جال ارش ورش انتل حادا

 ١ 00 ا نا أك هني هتشسم نى

 ١ ىرت ١لاح : 3 فالخبجوباللاح ع
 2 سميح ذ١ 22 ثلا ضعبلاو ثسمملا 8 18

 .لأتاذل وباي الزاب دا قحرت افشلا) ذياب
| ١ 
 ٠ ا



 اهنياعوونل١ لامر مككاتتس كتفك شع انونزت امرك ا ضاوستب ٠ 6 يت ا نااع موجع اقل ؟ّئئاولارعو ىريطوةشرؤل اتلاف
 هاباث ثدداحالا قاس نال دلكوسل نككالرترم نكن او املا
 ٠ فلك افرث ابكك«الا دوغشم اباكب ونزل ١ى يرتب ام نا هاضمإب

 ضدارب نانعوةّسل العلبعرموم ادسو اعمال طفوا ةوتلا 1
 [ ١ ٠ 4 3 5 : 0007 .٠ :  1اوزلاو ٌدوبريل | قم هعاون !كينعإر هعمجيرتلا تيان عنرخ انك 1

 «ابالاواحلاو ترسب لرسل ارنهرخ مالا ارش ن الا نيصجط 7)
 ض ى ثار ! لال تادارحل ! دوحمو* بث الا شعب دوج و ا ُ

 ا علا زكاهن هقإد قرت دككزكو هه دريعو تاللح ا وع
 ٠ ندى اثشلاو عرب ااه ١تون ذرث انك مرض اوريستلا ' 1
 ”[يدمراو سياكل ابونذرت ادكا[صرطج لاول البا 1

 نيف رامازظمبلاةكتدنت نيبو كتب ناكامرق اهل اودابعلا ند
 فتسمل الا ون اامرك ارىك( صمد ل اق و نيم مل! بونذ ٠

 0 1 3 '|يمع هذ لو مو كث اباطخلا تايمز ةدوتلا تاغ ٠ مما كصو ٠٠ ل ل
 1 ١ 0 فويل ا[ تانشلا نم نا معاور_للو بم ١ ملعاهتهساو 0١000 26ج لحل زم ىددع ل عإوو قبك ابككا فبل منال الجو ةيختو ” 1 <« رم نانمرملاَو جدروو لس ب الئق نوح سافل دي 7 ]ل ضن و هذال كد ح اكو نصل ىريلب ١ ك3 ناكهربللا

 ٠ يع. ارمداإلا اثار اذالإو ثدداحالاو تإنال[هينلعت ل دماحوبب «< 6>
 ] تنل يم كرو ضمن رع كج هن ضف امو لو كالا فدل لإ : حامض مشل ل ا

 و باع ردك د دو لفلم ناو
 1 نمو ةيودو يلا مول عتش امر نم صرفت الزعم انس حاراقك
 ا بسملامالشلاهيلعلاو ثيداح الا اماودسح) ذارسأح ريش

 7 لاورفلاو تع رشعلا اكدوا ذوب !هاور بكعلالاو كلططلار انل الكأت اككينسحلا لكأت ٠١

1 

 | ىرخا 10 5 دي ١ رلرريشوروق و ت2" !ورارزالو ١يعطاقثالو اوشج انئ الو اوديس ا ال مالتنإ اعلاه
 ظ 7 0

 : » حد 3 ا ا



 ١ كة راغو ل[ هاور اناوخا هتنادايغاؤبوكو اوطغابثالو
 0 قن)داور دسحلاو نام الا ديعفقوح حماك. ال مالَسل هيلع
 أ اورس اهبل امريخعساثلا لإ ازب 0 ةايح
 ًدلِسَرا ناعباح ن امتد أمم شل !هيلعلاكو كايظلاةاور

 ا هانسحلاو لال عصر مغةسزو 8 0 خد !ولامل ! ئم ابله ىسف أي مهيرز مو د
 متالاه)د ميلا تد مدلل اهيلعلاهو فييرا اور هلا

 | لفلاةل لوف الا نة املا ىجهاشغنل او دا

 ا ةيلعزاو : [اصريغو ىقييبلا ور اوبل !هائر نستل اقلع نككو

 لامو ْرَدَقل ارغب شا ل د اكو نك اوك نإارمفلاداك
 ١" لقيش عمنا رعرس اذ ا هنن 'لاو مالشل اهاعبايزك
 ظ هيلعلا#و ىد ابع تبي مش ىنلومسفنض ارربغ غاضقل

 . ةودس افلا مرام ققايعف اخاام فرحا مالشلا
 يكالقر ف وؤش ءادعا هت جنل 6 امالسلاهبلعلاعى نولئزو
 «١ لاقولضف نم هتنا مهأنا املعرس ثلا هورس رت لاف
 سراب دسم باسل ضر تل ١ كولخيب تس مالم
 ئقاعترل او تضحل ان ترناورومل اد «ارم ال١ ل اىهنمرتنا

 .* كاياملاو ةل اهملابق اتسيرل الو بن ايخ اب كيهتل ا ىردتكاب
 اع مرم عير سحب ايدل !نويلطم ليزل | (ياعل أنجب سس اب
 دجال ةئلا 1ايام ساو فد اسال وطيركأ

 ملام كرر يب اهىزش ةمطلاو ىسملو ٌنطنارح
 | نسا ترا هو لف تن ناو لف دع ص
 . معسل ن6 | لجن يش الف فرسح !ناروومى نمو حرت ال

 ديلكو: ىرخ اوب ال ترس هاف دوتسل نورك الوررظن زث الو كلف

 قف و نط ذة دودو كد 201
 اطعم لحجم الاف تس نط ملم احدن" ذارنع

١ 



 ور وري تس رص رجم

-- 7 

 ا

 تديركا اا نه دست 4 8

 حضمااعوزلا تدر داونحبرفم اه تردطت اذاددواعمو ةلئاوملا ١

 افعى رم خو اوقع شوصو) داخ ثومو | ةمأع تمم دىهض
 امابتومبع نا كمرتت[ثدد أحال !ت(م اىل | النه ثئوحرت الو ضفاو
 مال ايندل اوم! ىتبوعأحاترسحام ليص نءالاقراثالا ٠

 ةنئاو ةددجوم نر |ماوع شح وبك ة لل اصا ضودف لا
 رالاةريسوبو اهنيل]ماوع4ةيشاخيككد الام أق نإو
 فيضع خزان اع ل امه نيل بعل صم كلل لجلادو

 الو ارب مسن ملام شن الاه سروص عن د نكو مالقتفلا هلع
 هدف ]ف آن! ثوم ارككد بعثك"ام ىثر ءادررل اهب لاهو انيس
 دساحإلاه اخرى فررق سان الكىغرتوامملاوو نسح نو
 فدا الريرجوسحلا د يكفر شعد ادد ايل اوز آل اضرب المن اذ وش
 دس احم ولطل مه لالا ارامل عال وقل امدوسطاع

 تالا انالدشلل مهطمنز اذو هيلع شفنا كح يلق اهر
 نلايالواششو نعل ا اهاكالم ازملا الد ال ذو تمالا
 لايئالو ًالوصوةرش ال١ ربل اريعل اس الو ايو ام ال !قدذلا

 اقطع او اخ الار انلاولاشالو ال ماو ردعضف ل !فوفول !رئع
 همر اخل انم كيبل يلف اهل هش ون ثيقلاعب ابظفلالاع
 ع الو !هوركمو ث_لان)|صد نازبق تاصع ىقساملا الصب

 قاييلعبيعال هدم ثلاذلاو اررلعحوب ال تبسم د انلاوعطقن ال
 لاهو يفوتنا باوب اهيلع قلعت سم اح او ترن إاعإر طيس عتازل ١
 داع عررط | نفي كا طعم ادذ اهلا ىو اء ؤعتتردس اى زراب ءاينكك
 هان غ نطاشن او ارب, تمض ميترل لوغو تعيش از الو
 لزحبارلاو ةينإز نسا عوببودانن نرتيؤوب كنتإ ل ضف دكت نايت
 كيحالعهود ايف !اذاو هذ عال ىسسحال ,ئاراعارسلل زقيقح 4 عش سبأ )هورع ن اعلماز] و دع منل ) اوزو ال ذخ ديرب كال امك هلا لو

 ريم



 | ا اج هناا احممل
 ١ لل جود صعق الاف ةطبغرتس لهو ابلش مندل زف
 نيللبتة لعاب, نيعتست ,نيعتسيعوحاوو!ر اكابرام١ منت ناآلا
 الاول الكل !رلاوز امتد ابل دكت ن اركي الخ ل اباد
 لي عطعلرب ود انل !غل اه ثحزمؤب هن ارةلحلا
 لشن واكتد ١ انتل لؤتل ةزلاكا كم نا هاناقن دل دبخالا
 ا :ةيحاووج]ب ( عرو ةطغل ااًماورطش لعدد ارعرذعت
 لاند اعل بورن اغا لنجد ف ةوللاو ذايال هدر

 كرا ويحس أمد ةحانم تاىرّضلاو نا 3ةلاه اق احن
 ظ ا
 | شلال و :ىنلازع ركب لو زوثل ا 9 وعألا
 هضدهئلخعو هرجع زا ىتنر وو خئا) او هيلعونبا محار
 ' اخلِإ الإ ءعحالو ل تاواسابتخو دلك ,ىاجول ادحا
 'آ 001 يصر دادزولسر معانا
 ١ دلكوزخملاب ناباتاد امقن كري امئإو ايل اهم للم الذ ٠ هلشل اش ن |نءرسلاو فلذ د ركا ازا ىو ةفبن د انهو
 ظ هارت زعكتس لقت ادائص لقال ارعيستاو انو لدن ل و ناب
 | لاوثإ ام اضرا نبط 2 دبع ايف هلع ومشر لروما رولا

 | تتورلاجرامسفطبت امو لدورافعب بركاء و شح منعنا
 | ٠١ ةيئاثلاو يلا ناغاشوريل الهش نآووشح ملادزلا

00 [ 
 | ابتمالفطمم ابل ازلاواكو اضل زجلادلعأل وزعم
 . ييلادورشسو انرل ا 04 لا ملعونعملا اوويريخ ال! !موبورذع ألو
 | نيو اناث و مومرمرعخو موعد أدزم كل ائلاو لا دق نا

 8 غتلاثلا



 مكفد تنال ضف ام اونغت الو تراه شك وعم 2والاو ثلاثلازم
 4 مومشوف كله داعم اماو مومذمردعدكد ل شرتقف ضمدإع

 ٌقارول اورفعنلا قر اهنال نسل ْنأف ةوارعل (١ ٌرْساكوسو لوال ا ةعيسملا ا

 مت انو هيزبغ داوثلإ اماو هشئرعلكد بكن لو سب ل اقتل ناو '

 رع هيلعاعش ناوي و ززعتلا 2 امل او اداضتق ال لكجالف نع ١

 اي عا ا

 .عجزن غربال نكو الش تاو اسمى ف/سنغ نافردع علك يبد ال ظ

 غصت زيمر: ناعدط ء' يب ناوجورتلتلا ثلاثلاو
 دعب يفتش اوم لغو مى هرمي غن الذ! فاخ ةهنل اناا

 الوسر شب ليش هقنا ثعبار كال ونيريشلا عبار او هيلعاربلكه 6 ل ١
 فوذإ*ىسم انتو ايل اور او اف وسل ةئرم 2

 هاعيزادسناغكدح او دوصقت طه بج ازد و كود الا

 اوضونو 4 ذا ةحاو ادلب الع نيجارعملا نيطاول اوداؤل اذ |

 ذا شروصع ةيرئعتملاوم دنت اطولعن جلزاملا نممل امل ١ لكك لام! ظ

 بالتلاومرلرضالغاملا م ل صوتنا ملي ولق و ةلزض مرمدحاو لكدطب
 . ةح هداس محلا: ريظن ال ناب حرمات ع ,ئ اذ هاملاو تابرل ١تح

 ياس اهب ذل | نجن | ريعن لاوزورثوم جاو ملاعل اوف او :ةرمظنوي نم
 دلاعوا ةورثو!لاجوادعانموا ةدابعو معو عاش نزلا ظ
 ال شرم كاف ةتةنقادابعلربل ب ارتشو سنن | خبه لشيخ عباشلاو ٠

 ؟لاح نرسح عدنغ ونمو اذا لاطرلط اعط الورتلكو ةسايرب]هششم
 و ةلزصو ١ذاوك هبلع قش هيلع عن اهف نت همادازغ ظ
 0 عنا ةون يب و هريغلر ابد الات الب ايف 4 روس ال ابوها ١
 د اللص اط بكس ارنب ةطب ارالوأو ادع مانو هرج نزل هد ادعو |

 .٠ ماج امم خاتم نير ةءملاعو مثول از ىشتلل بخ

 لإ يلعارض هوكوفوف معلاقا] تاو معلابوسملا ةفاعم



| 
 عينا ءانق ةعاركالو نذل 1 شل اموت ايدى اًعفنو اندلاو ٍ

 1 10 ادا هياتو هعجج نو وت خو هذابع نورلدعم

 / لاوزو أي التل نجت ارث اسوربلب:كراسصف
 هالربل اعان اعلا انحف لتل اف بحل
 ضانعادنعجل د انةئرب ام ملآج لان . جو ينيب كان

 مناف ند اوونسحل هلت اهل حالكلا

 0 تاو فا فشلوخ 0
 اذا اف ةمقلا مون هيلا كدب داخل تان و ءاضركذو

 هقافاء مقال ض غرم ! ناوي ينل اوندما اماو عتول) تمن
 ١ بانعالو نيمورتم ناب دعت وتوم هرثو امش و مررمعو «ارعالا١
 وك ناك ذا ةباطود فلما تادصاكلو 0
 ١ ىهام كش كعفدكو تسمو 000
 ظ افيد لا نمل الخلع 1 تل

 ١" كرات يعده هتعلمأا او لل 4

 ال 0 دوضم تبحر ذا ويلصو لاو
 8 ا ١تكخداو ةءآلاو

 يا ل
 ظ 0 ار ارظأو ابتح عين اذل او شيق فعم وع ى اكتم
  يؤطلا نيب امو هثلاثلاذ اًمطقروطظ# طاوس ازرؤ عراوخ ا
 راف اراعز لسسح ل رست كم نبع جلول نسخ ال

 ٠ 0 انغم ةدسما ةعاط ل لحر )وح رع ناتو د يلق ظلم
 بح وعضو تح ةوقررقن الان ناعاطل اوف د هلنإلا حم الرب

 ١ , ايار ةافأن انركد كل اسم ابيب ل ازا ةده انع نال املا رع
 أ مرلطس ورق يل عضضوتبو نم ضال يذل اول ةدشمأ
 ىو مي مقت داش اشرل !باق ةبعرو ءاذلاو مدملاب



 م ججووووبجججسو

 رج ند - مسي

 سيو سس س----

 يش 4 ٠ ١-2 : 8 ,٠6 ٠ دب هد ابعزمب اكتفت يق اعطخ اهيملاد ملا عدو حان

 محلا 9 ملاماعبو ل ازتع غاف ذكوردحوؤتل !دىدح لع انه

 . جنم ةينت ليغ س ضرش نإ إفاغ ثدع |١ قخآلا ةلريرشلا
 فدحالو ئاهزيغنم هايثدو شد كيد: قب بضع اين عفن
 5 فه ضاحك عطبح هلغغو مظعإ ون ازم ناععلو
 نسمكاتاو اكرردل يرن عشا مق اهح نييطعا زق اجو غرر وشن
 لاح مولتل ١ عب ايرق ف بلظ 3 !١و قيوملارئاع ةلفشلا قرم

 ناركتتلا بوت نإ تييرملا نم ,ن !ماعاو ريما د! لوحدوركشلا
 أورنال اوثما نبل (١ إب ترس لاه يسجل 40 لوخدو قدنقل)
 ىرب اعل !أبنجالو لولوثت ام اورد تح ىر كس مت او قلت

 ماعل لم !نمةعامجل او ني نل ا اويزش الوم اولا تغنى
 ؤلشل /روركسلا ل اهدحاس ل ايقو َقدَص اعض اوم اوبرقت 1 هانعم

 -مأ) اره زيل دو ىشردوحسم لباهرجز وف و ضو اروضاومابمذاراو
 دل ارزو تعددلل ىو يبس ىرب اعالا اًيثحالو هيلع تطعن )

 ةولتقل !ءابعا نو ذرح الاى نح عكا دو ل يسم رد | ىد ينثتس مناف

 ةولصن] ةىرزرعتلا حلاحرعت لاا بزل جر وبعايرفويل نال
 2 ارل ١ اكد ئلصلا "نع لا ٍيارْؤ زينل !ن ال انين ١ علان كت 2 ارز ١ك ةولتلا جلل زد ا
 وزب العير ال ةو امعام ال قلتلا نتعينعسلوزنلا مث لكن غاسيخ
 عوذم ا هجول ىلع قدتلارعب زعي ىزل ارسل دانا نكي
 فاكس متن اوؤلشلا اوبن الو يووم 8ملعلا| ازعاج اهو
 زاجم اس نال اهرعضوم نود قدضلا ن ارزق يئراركسل اندم دإملا
 ماغرلائاشملاةماقاو فاضل ا فرو ءوتقخلا مالكا زاصالاو
 البلل العال ارل اع رطل الكس لوتكرتبتل |مهعرنعنوجب امن ١
 اريزنت الو دوو انلق الربر'مالغسسرت تءاوريز ف ءاجلوثت نازوكب
 ةاررفرمون امال ذا اروضاومال قنقلا قينح[ع دام ا ناش نا قلشلا

/ © 



 قو لوماح لو طلو اماوماع اًءاجج ! ءاصقلا 2 قابقلا عضااوم
 اوضوم هوم امال يبس روبع ةولصل اوعبل موقو نول وثب اماومان تح ١ قلشلا ورح ارذامل ا اتغتونح ةبانحلا لاح ئ قلصلا يد نعول ١ لكك داما ل اك ينج قرتملا ومرت الو ىهيلعزطغاتجالو
 .زفلتابباماماج احلا وع بان الو لاكش الا عقدن اف بتوع ان كلصلاؤف ابن اماعء تلاويب بتل اربع أنقر يملاووو
 مقلسبواو تمت هارا البجع لاذ نورف | ااسبسب ىرب اهي ملا الا ١ اهزاوفرساتعنناووعبهنم ادع ل يرف اسمو ]يسرب اعألا ١ بيجهتناو لل ١أويرتعن الو ةلالاولعم نازل | غمم ءلاوريتلاو
 'اؤشلانككلوال اعلا ون |عرشم وب جلدزل ا ركد ذل ايعملاو
 . مونل اياشرزع قدر جرن مونل اوم ارا جلط انبكاعض" لامد أ نا شلاركس مار نا جوملا نكاد عاكس مخناو هيووفريشلا2
 . قلعت احانم ا ومولسد الو نعل باه ةركتسل اىريشقل الامد | هشئر و وهني رز هل علوسعتيو لماذ محا ناف مهنلا .١ ةفعمر:ىتحرقربلذ ]دوو مدحولصت اذ مالشلا هيلكل اد
 | لفافوبتو عتس يغئششحو!انرإ بح هرس) نم ركدل ا دات 1 زلفغلادوءولإرم الرع اظو ىركذل الا مق اولاو كيسا كاهاعاو ' ىتزئ ازيئزلاو ةعيطقلا هلف_ضث نمرعكس لمو مقل هاشم م ناف | ةزفلل] زل نمركس و مناخ سفن زم لكسر كتاب عساوابتتلاتح . ةلزتإ/ ا نخل نءرككل ! ماست اىلعر تشل |لصحرلفلل طل جا لاو 1 ؟نىتللاوبو ارت لوريل ١بلقلل حوا ام عت تر جا ىفسملاو
 5 ىلذ ظ لاووىؤؤعلا امئاماكو فلالاررصح حش اونو ٌنمَحم فدل ام | مالت وو اينّتل اراكقاو ساوسولاب قمتم اًفافلا ءوزطم . قمو ناركتل اىز نولوتت ام اوىاهتىنح عتوودو يرقل !نعاظو . ىفافلازةلككلو مت مومو هركذل دضلا اعنمؤكب فيك ولص حين
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 00 اتت

 او حو نع اك هتناوم ءواكتونوركللا

 هيزم هدزرت مرككاو ء شغل ]غ وللي زت مل لم مالسلاهيلعلادو
 نممكمالرشلاهيلعل دو اشغل انؤنغ ال [ف اهل ' قدصو لضالا
 3 لئاغلا الاسد اراامو ٌتَسْنل ١و بعل !ترلص نم هطح تاق

 دلؤضل حد العلا ورب ورم امة رج ان كصملا ناش نؤقلا
 بقي : : لكل مخالب مينشل اور اوقال ابزصخت امنا كجانلا نال تحانؤسل
 م ناس د مصلاو نون نا! ىالم_لقلاروضعالارصع ال ارمدحاو

 0 ةوبرشلا خل اهم ارسنش وزو ايزع ناسف الا زخع ناو ةوكولا لا
 ” ةوطسلس ئكايوئلله اذ موصل ا امر ئنل الع نيدش

 ٌئدوصقم امزم اصبع نارعي الخ ناطشلا ل اىد هاوهرلا
 الااررجوسلف يتلا اماو !ازكو ةلنشلاحم ءالؤؤلا
 افدوعتو مارت ودو وك عونرو نافل ةكلفوركذلا

 لضغال كد
 موثولاوشلا اخ طقف ةاسلل العم كالئلاروضعالا

 هن دص ملوالف اغبلتلا هاكاذ مفتل ا طرقلا اندببا ظ

 3 تح سس

 ديل

 كج اهدلادوصقم ادد ومتل او عوترتا اماو ٌداعدو عرفتو

  ايؤولاو سسآرلاوررطنلا جب اصبع ال مظعتل او اعط
 خام لعمرل علطم الو نط ال ٠و' نوورصش الروب اقل | ءافعرم
 رب اه لعالم كعارباط' نوئشلد قالا قرط خالو بولقل ١
 لاعلزسافو قلقلا طوش ناش ان لاعالارباطو جراومإا لاعا
 جبلف ة2آلا عفش ا م امنع زب فل ا طوئدسل ىف اير اكن ]و
 ارناكر او ارط عرس تبن ١١ :لونغلا عه قدقل اف قفل ا ذورح نه
 شالا ة يسكر لعرو زم ال كك ض ولا طيوتس 2“ (رقغلارنع فاك
 "يشابررونل ف اننا باص او تغينح + ١ باومار لع اروي
 (/وام قرصا  رنغ يل فلاروضع 2 اف الارتلزمو ايلا
 نوملخ هرفزلاذعامقيس ارناكراو اريورتس ةد قالو ازال



 ' هنا لملافسو اند كلل شل ثلثلا :الارنعإتنارع

 مالعةزسافدلزغا عم ةولناو ابك وفم ا اوهذم كوننا
 . تعجاوربز ) نيدحإول بعل او زج زد اعمو ىروتل ١ نسم إن
 .ةأداو اج العجن أرثملفعامألا مّئولص نصدصلاو يل اع ماعلا
  قئفل |ءافم ناآل | شل ادلع 2 ةصاظراثالاور اخالاو ميرثلا
 ظ هامات نان ييرلو قلح ار وصقر رس اد قتب م اطل اديك 2
 ظ . وقال الاسس الغل منع زب اخ ةودقتل ع بج ثيلذلار اذحا
 صقنلف وما اكو ارانال يسلب ةلغشلإ عم :اسراامستنو
 باير اًمدغيرف ناف ةولدتلا هر وفلل تعض ريل اني و
 ظ 7 ةولضلاعت لفل روضح نا مالككازصاحو ؛ ةرأل | قط

 . لالي لعاسؤيل اوربرككل !دلعروشملا مورامر بوي امزقا
 مو حل نولي اهازب )ف يوزلا سبيع داؤلاردقب د

 ظ : غل !ةودصؤ تيل امس قم زرع ال ىح نم

 00 اا
 ْ  هانماوض|وم نود ةوللا نقينح ةراشلا اورتن ال موم 3ةولشلا

 . لاا دحالو ىراكس متلاو ةولضلا١ اولصت |لىل ةونّشلا اوبرقت
 هاللئرحاوربغنيرفامالا ببسي ب
 2 تكل وريف نونو اماومامت نحو ةبانحلا ل وريف اول تفتتح
 نا «اهالدحاورببع_د لف اسال روع الوتر سيعزب | نع ىو ىعم ا
 لير ةدقلا اما ب عجالاز نو انادعونيم مل ايل! ىنصد
 ظ . كنزا لبسرباوتضأوضاوب ةدشلاض نور غل لقول
 < ارش رتل الامم :لاووب عفاشلال او ,يتملاروبع هلا راحو
  رمثلعو ءيرط قد هريس 9:«املاف ةباج سن هل دعت ىلا و ماين

 . فالفالاًعبفروملامطمب جاب اقري علا يال تخاور ايمي الو ف
 | الالام عزو امرمون الاد هكا اذربو سف فورد



 02 ااه هاو سور مم” موف لاقو ىارلا رام الوقف وهو

 شاقرولالحا ال افم التل ايلجنعمور ام عناب ارتكادعع
 ىزن | ل لاو هبو ثرى قضو ,ىف تكلا رجا روج و بئحالو

 وسلا لرثوجيال يد تنيلحوب الاهو ىواضيبل الام يزنعل !ل امم مالك

 ثيآل!لروما) ىلبزلالامو ىزنا قيطلاو !ءاملا_ىنه ادزإلالاو
 نإ لعد تنل اورغناخ اكيف لوخرلا ءرؤجيال ثلحوف اعاجارذ

 لوهسف ذوب الا فهو ا ةمازلا اميل روم الادئيلو ايكرخي اينمدح ووك

 ءملاذار ماو موت ريم ا نطوتنم نإ :لا هركم او كربرت ام ا

 لاصئالا الاجر ناملوزن ءنايقو ارث ملاذ !ةنآلا طمع نانك اع

 م بانها صين تدناككرىيملاو' ءاوبا تناك

 كرباعألا اًنحالو هد هنت لزن اف دملا2ا] ! لضم لوري الف داملا

 ةوروشرهيل اور الجرد كل لإ عسالالل دال اةوربستلااو ازك[سسمس
 م ىاناهيل ار اننا بإب زريغلاعمابل ءازونر تلعزع

 لذ الخ وبعللولور هل الوهن د بنمل الع عدو م حالا سد لاك

 وشلل الاد الو ضيم مسملازحاال أ اف مالل !هيلعلوتل فاشل

 ءساور لكلا عد ءهرذع ناكو ىانار وسم لال !هشب ؛ بار يكن ناك
 ةبانملا تاص١١ذادح انزل اذ اذل او ائلطم لوخرل نير اهمدحا

 كب دارهملاو هاما ن4 وانما ءالاءاملا) ار طدع مد

 ءارؤجر وسلا هن وف ننعءامالو نجلا ثاص اةرووملاو' تمل
 روتقلا كم 2لخيد نا2والا صضمنل افو نامل ىف روبعلا

 ايف درب[ الو قورض الب يف دوبعل الوحي فاشل !دنعو يمتلاب

 كلا هركيما كرما اما د نار ؤيدم ادلعو لاء شانكو
 95 نافل اةالق مراملوجبلاذئكءاتمتلاو صياف لوخد م :
 تكلطتف قفلا و ةطوسم ءلتملاو روبزل ا
 ملعاو * اليو ديزل اجو لع كروي فنو | مسطن دؤمل ا اللا نون كد ١



 ايلات اريسشن ىرب هاركرتل اركض ن رع لاورسشنو درملا رن نا

 دعوتنا رشم ةنؤر عزز طوبو أ داص نافساّنل العام زيفو
 .الاعداو طغت وبخشو عكدلا قع سوف ايذ ف ن و
 الو داس نم كرب هنتازب ذ وون نيل !2114امد متتاب
 ئ ساق و دنجأ تاطفوزج وزي بفن الش الش قماطن
 - لطنالولوامتاوو قنا لمملعاوب رن الذاكتل اح و
 ' فين وي هنت قكودح نعمان ركام جرو ت03

 ىئاقراتكلل ب اطخم)لقالا نالأ محا فلكل تارالا زهشت
 لاحرمنا نوكزت زو زارت اههق لوزسبس 59

 ظ :ااولاقذ مرن ان اب الش /اعيشل ا! ]ون ادويرل نم
 ا تا ا نخامدت اوال اناللاقف بنذ نم لب

 ] هن ايزل ءئلاهنلاناناعامورابزل اد انعزكز بلاد
 اجو هنئا داني | نكىر |منل ا دومرلا حلاق ارك ةنأل ميم أعد

 ظ .اونوكاولاذد ىداصنو ا ؛دوسب ن8 نمألا ”نح ل خيب نئاولاق
 0 | دلو ير[ معو ا ورتم ىر سنو ١ دوب
 ١ ساب هيض الف ميو اماو اهلك اوقالا لع 2
 ظ 0 اذكلل اباطخ فك نالق ال |تالاوح اونا
 ظ ل ذا اوين اوتب مريلعمقنا دف هنا |نيلعد يك
 ظ نااولا ارك الف مكتأرت !نولبب كلج متل ١ذ!ضر ال | نم
 وام ان ئشوئملل داشرا غالا

 - مهااوكوتد الذ تونر الر ككلخ لق نع مكام لع نينمؤملا
 ١ | يدعم الا ناف ناو تريح انامل وزرنت الو «اليخد ابر

 ١ عيررب لاف مكست الخ اومطنعت ال مكلعس ةروتسم طبت اهلاو
 0 نرلود س انلا لاكل تاهو ىدرت؟لاوو ىوقتل اولع كك نه
 ٌ اند يجو انتج انم سون الص لولوننم ةنسحالاعا
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 لو[ علارملخاو عاط اورتب ى وقتا نيم ماعاوج آلا هلا لزفاف
 .ةابخا دبل ننل ةيكرشم مل نعم انإ] جرلاووفوروصطموبا
 نالو هضم احلام ان اري هوك اجد ن اويل رتل او ب مركئيش
 ملم الو مولعم تحايل ثاداعر كد ثوافئن ال مولعمدّحل نامالا
 فمسو ةوكل ايد اوررظلاتيتص) ونكت ادايربخاو أيربت»نذ
 ودرع ةلذغوبؤ اذ دامه 4 ناذ مدع خف و رس ال الع ؤزتب كيوب تكتل حوا قرب وينومد اماو تبلل عج ورشا
 سنابس ويف حاعل او ىقاذلل لوبض وا كب لس ان ملت لا نيريزم قش نعل او بانعل اق هتسموبؤ أايذ 6 ل4 ناو ةتهس نم
 هدارو اب هسفن رن فوك نا صون نمو باح ملخع ا شفنلا ةيذلو

 املاو ىزنن ١ مه امج هاطغ غور تانلكسو) تاكرع واهد ايتحابدا 'ء
 . مهاوادا ]سالم .و اير :لصملاىار 1519 اليخو هاير و الز
 شالا نئازخ اع نلعج | مالسل اهيلاعزسو لاع اكدومالا هيزيل خال شن ىو ا هاتسئ الل روحي :يكرشل ابأل لدعل اراب او قليلا تسايسو حلا
 قلملا حاب ك قا دم اقا تاركا هزيرب هد ]ره ناف صلع ظ مح 0
 ةوعدو قحلار ارزثال مل اعلل ومع ذك اليخو اوصف ةيكزش لود
 نيرل انمزم مهذب ال ام نباص جل! مدعو ةرح ال اينرط 2اس انلا

 هذنل الاسم ثيل هريشنل ايعظظينح ىلا! عاد ملاع ]ونا ٠
 اقدام ناك ناف هباعمورخال كاف ذ اماكتلا هني هارت نمد[ زربغو
 ناو بن |لاذ تكس ا ىنب ثرهتل او قحلا تافال للعمو لاو أمف
 ثم ازذاو مدا ىرلوربتس ان مالنا لعل اوو تدخر :ىش

 «اكك تك | نال كد و شف لع ءاذذل اد نس انز ١ هدصشس اكرخ اذن اد لوف
 امو مدآو مالشل !هيلعم دار] و ىلع أمم كك الريل ارزوتو اهناقت 1
 لكرجم الو ةمبقلا موب اول ع مالشل [هيلعر ينل نم هاوس
 ء,ءانكو هنئطرتلالاو «ايزلاو زغندل ال هتدرت رن زغب دع نه



 ١ ددشن تَرَ ءىزلاباككزا جم اياذك امك قتادنعدلبم بز

 , ناشالف ليل 1قروايتلاوع ال لاخاذاك كابس سكك لمفو

ذاهلاح تب فكك هكريغا) ضر قل ْ
 . ليلاس االله نجح ار ا

تل لم نككام ةنوىشم ارك تفيعص خا نجح
 . نيج اطقوولو ٍدلَر

 ١ شالا نلوم جنم الع ةنسلاو بانككال ددقنوى ل ءامديش :
 . مم ار انزل ظرشكرك ام هيجل اني ران عام لاف سنع
 ١ نكرتل اوضنبت دل يعلم مرثش امرتعن ضرعل او فعلا د الر مريع
 ظ ماغى انك شو ملعو نيز] ليهو سل ١ نكركانشلاو
 ْ 5و سال طفو ليدل مور ١ ءاضؤ غم تعب نا تكتل 'نمانا

 كامو يتلا ماوقوونلا زو دل مددو نترلاولصمو للا
 ' قبال عسكر ارقف هامل عزه نعدحاوب داش لاك ان اذ اذ ٍيونل١ لم

 ١" لعبت لإ تاووبلا عؤموسرفل اقر دق دال عقنملاثدهلل
 | وو بزككادل لون ظاغلالا هئرببل اغل ١نالو ميذن امل هلم ٍتص

 9ووغل لا ىدميبزاككن اف بذرل او مكاتاو مالشلا هيلع اذ عرفل
 بيم حبي 1 ى عبو دلايرصلالازب ل هلال اذ! دير يلا
 ١ عكسالعس مف تبادستلفن |زمذ دورقو ابارك كه تا دنع

 الصناع جب ماجا ايسيم اوسمة ار
 ١ لاملاتعاضإنعورز مالتسلا هيلع هن ال هوه د وزعم نإ حميقل امون

 . ىلا اييرووتل اجا ىزل انه لاقي نشل اون كر إسم

 5 بذك اره انرزعزوقت !ذ١ نال اهئاس ه4 ول نا برق كك اره لع
 | فض وم اندز نكد عالق الو وخلا اثدحال جرب
 ١ الس انل انا نم انسفن اانا تلوتس عسل !ورثمواذث احر نا
 ' ى«ازهشل ان رلوتو ككل جا نصوْسودست < امال ! زهري اوبطخ
 | الع مشن لشوشتت الوتح مل اخ ةيكرشل امول ا'هضوف ءاضعنبلا
 1 هئرلا نه ترد اقدعربل كيك ممر لك ةوارعل ١ ألو« اضمنرل ارز وشد

 نال



 قفل ةعص نال اكنل اةعصم هاكس]1ةدئرءلئافل اضصش اولا ٠
 هلاغام ءامتدلكءزعرظنو نهاظفهلخ ؤدعموابنطار يود
 ناكر ناذ غاطلسو كدنف اًئرتلار نبدملل ادله انت امز
 لاغلب نإوإ اىرنف !ءاز اسر !رملاو نامزل١ اره و اًسيررم
 .ادنم دع لاقت مت اًدعاصف اهررد نيضاسسرىرل نفط هتيكرم
 ًافلس ناك كرنذ ا« اطخ كبمالت نمدحاى/لادولو اطلس

 اذا نوعحانه يل !اناؤ هانا تدم !نم هج اهيبو ننع

 دو اظل ار اون او ىدمل ارب يشن م )نا متع تن ائكر امقلا ابو ادحا ناكل زوج ادا نه تناكولوولالرربت اخ
 اكن ا نم كدخ اءالل مالم !هيلجونل | اوزالا ىرت الا د الأولون ادمن
 نم نيب مت هننا ملعا ل نص افطص او مالشل او تدل !هيلعرل
 مالشلا هيلع خد نإ امل تمم ايل اعلا لاوحالاو عكا م يتلا
 ارمدكبذ نكرتلا جرف امل غيقح ناكن او مدخاد كد درك م السلا هيلع هركك يل !نءايرذ الو لوح آلاو نيلو الاويتسل ثريدخا أم انو رقل د عولعم رتل مسلقافتنإ/ نام مكشات لافومكك نكت ةزب تلافف ككدام ارلاع نينمؤملا منير
 مكيرككضق اذ مدنت اه |ريدهجحو ةريوج جمل عف ازكو بن
 نينح 2مالسلاو قلل اهيلعمرك 1: قبوجل اوه عقصممت الح
 اناوحاناتل اياك مكسن ا اوّلَرت ال هلوقب هنجورمو مبقحلكد زر

 انباتلمصرقو اءكبعالو ز ا ءامتدلا عزه نازتاو لاو ناذ موبل
 لا تلررلا يره دير قف |رمالادحا فهد ال ىت مالعإلا عنك

 نم هربت ةنردذالا, لدهن ناو هيلكش جوا !ئشيل] ظنوا
 قبض انت هنت اه دومن ماوعل'لاجو سفك ادزكيت « اهلعل لاح ناك ٠

 . داتعالاوزجلاو لوغل اوزمرلعابتال

 ام



 2 لولدون ن

 . ساّيلاك يشل إيلعل اممملزبق اذا أّس دحاولا ناوعو لَ
 . ةريزوككق نحلا لع زجوو كذب هاد اذ سولعركو نم ضوْنس كعو

 تقم قارن كرتل 01 نانبو جضوب اهئ كغ لذكر رعو مديرك
 مولا ومبل تعض ويلا أريضومزع مزح ملو مومن ملارغا وائل هه 2
 ١ «ناينرف مالشل ليج ذال لع أنترنم نايك كرك او بزككاريف ناك

 ل اررسساكو حبق نمال ترام «امدلل زيي و ماعالاب تشحن
 « رانارإب و لود مش ارنب كاد ذا اويَّمس ته ال ل عاوسشؤت ل
  اوعلاذح سون تقّوتف رود ولولا يغو لور مع ارزبو ةلورل ١
 السور لو غل او مظعتل انم اره اد امتد ادت 1 لع لرب مم
 3121 6و نر)]عأ ا اوعجرف لولا 2 ميلوخد مرعإجال ايرلا
 مككناردش ال دولوم مصرحال لو اذا «اتتل(عزص رزع تّيحام

 .لاومال ادد ون أ ون اكك تنال تل ا ترج ظ عريعر م ابل !ّرل ا نالؤم
 . لل ا امالاراصو ةرمااط ناائلك نر 'نالفب سرح ارتتيس تح
 | 00 3 / 5 رلو.“ 1
 ظ طاقتناو ها تلصحرت اينذ انعم اور اب. همضل ب مياس ملف

 ١ لاويع مودالوا نويتسبل اوعحر ىنح داز ورعال ابىهشف منيل لا
 .٠ مالااصم ل عالو نزعل عال ومضعبرل ازقتئ ام” ىوالع نوط «

 ١ وهند اناملعنونطاوذ « |لعل اصعد نرش ىتح ار امئم اثر اعتم
 ْ ثرحي ناالاماث ار اصف ملادل اب لور ثنو س انل لاك ودحر ممل !انا

 وروبزلللعلط ممل اعلا ىردتتف ايش نعمل معال ز مو جاعالا
 ١ ليرح أملا ول ىو وتل اذن اهلل مامال ل! ىرب ال قبايل بالقتل .

 ا وتو برش ةعارك ناك اعمال ظفر ١
 21و نزلا يجي جس قم ]ح ةاّرح١|ىجاالغ ١لاق نابل |ةنورسملا '
 كهووث اذ١عيترمالاانن اهز ع'لاحلا طر قو مولجت يلم اعل '«اياعل ا نم '

 هأرلاو ه اّتس ىزل اعمله احلا وىسل اهلا :ثيرتمتمل !«ايأعلا نم ملاع

 ١ لوجاريرش ابضغ ىدانلا لعبضجب دكذوعو طعود وتعد دج رخ
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 ماجلل 5 .٠

 «أرشل !ناف مجردق ميلعتو د.اراعل ارح نريد الع احلا رزه لوش
 تدان ن اهرعج لب مهرتعفيذتع مظمنل العلن ةذايزالب جلي

زا نال دلد مبشلامو غ اطلسابو ىدنقاسملاعلا
 ”حمهيلعل ا

 -ايتائاركي :لاذل نزع 2ميلرب اهم اذن !طعزنل اوغلو يزل
يو دمحاو دوت م ءاض الاهامل/ اعد/ع ك١ ذ |١ م وسخ ةللعملا

 

 ةءلظعنسل اذيرو اى مالتلا صريلع»ايبنالاءامد/ ثوب ومو بعو

 هرامنمهرزع فوود مولعمو بام اطلسو ىرزذ اوغيلالجالا .
 دع ريف نال اينعيمشلا اةلال اقنع اؤمككا موق واذ منيب
 ايس لا من امن داراحلل د ارذل !تاع وعز ب و ْمرْعْل اوس انل" لع
 ةأباوعز اكرع الرأسل و ملاعلاىرر تب بذالا ىدانملا اد لَ تدنن دكزل مرضخ 0١ نوعرتو مرشح لرتو فينتع مادلا و

 ::: لو ىلعإبو امتع ايورع ابوركماب ابشر ارز او هاتسىزلا
 ”مهلاركرب ىدانملالعاوبشغو ككذ اوهركميزا« افعل امدح زع
 الين عجول مظعن لرتو ىدانمل ذيغنتيدف ن4 ول و ارو شوملا
 متتااوسر ةقيلخاب قبرص اد ملل قل برع عركباب !اقنال اولوقن لإن ملغ
 . لع نوه دركتكا غانوتكسيس ال مزال نينمقفلر ما ايو مالا لع
 اًدئرش ار ائمليلعاورككا] ميل ىيشخت كرنل شم نك ولو لاحزكك
 دحا ممر قتول ورث ابكآ نم سمع لرتو ةباصتل فيمن نال

0 

 تي د م و صج مع

 داس نيب نا طءامو دكان م دال ثرح ا از اخ حلل اع ازكورغكل ىاذخخدماب
 "' نس اناا تمو ماكشل تلو لكئا سو دايتغلا تلو دال نس شم
 هاولصو ءاىاولاو بسن ال اكد موهكتخ زخرب ,نا ىرت الا دك مشمأمو
 لورثتمب ال ماهل ماودك دنوجملا ن4 ناو دايخالا م ركن زمعو
 زكر هنوف كذ او دقشعب ل9١5 مول تنع مهرككمرذت نملوخد
 مجأع .الانندلاو ءانث او ٍتكركلاوزفل او سبكأ نميف امعم يرير طالب ضحب

 ش
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 و مشكلامو نملانسكم ورلا دسو فعلاشسك اوس اما

 ئ | رغم دال انادح إلك ناذاجولو مظمتلاو تكول |
 . كم ها نم نوال. التاب

 0 اهلا راكي راشلا

 ظ هاطز ارث أش نم ةدحاو متس مل#(كد) و ىظعت د انن

 001 العوامر دال كيسا هنو

 ولو ناومل نو مالا هيلع ارك: مل ةدرج لا ضخيشس أبرق نيل
 ١ أيفدرو ام ناو تقرشل اجلك |: ازال ند الو ةلحاو ون
 ظ رجا ناز مدلتناميدعووف اظن والصيل "ملؤسل

 | انامور ماوزياسماهذكو حكت ل! نمش دك ءيف نان ماا
 | قلكز | ةعيرتملا اكل ثصن ١مل جرستذ 63 شام و دعم ماو
 . اهريغيل ووامول وب ىككة آر ادكككو كقول ومو نأ وب لجملا

 ١ ىلع ثرحو نهحوفر ةشاعّرح ع مالشل هيلع ملعد راك

 | ةفاديعومب كخا نب ايوكئايل ىكترل وابل نمل 2 كنك نب ابكت ابل اف 5 وك
 :م جلا جلاوم ار ىنككإب ىنككاروجب دكؤ1و ىدرر جي نب
 ا 0 ادد تسرق و امورشللمو ةربرهوب ١ىبارت
 , ملعف الف اناا! لافف مساقل | ابا فتي) تينككؤشف هكر سرمال

 . دعق علديشر نبالاق اَس آب دكرن ىرا اخ هثونكت يبل ازيرا نكلو

 ْ 1 نو نع نحا ءارت نلؤع ليد دكر سأبال ىتملف تنلك و

 لوك لرا واللا نال بزكل ابد ايخالا نم ةمباط ال نحا ملت ظ
 ١ لعلالعأب هدول !ةينككا لحب اناو فاك ثكتكرل اورئإب كيخالا الا

 تاليا وسلا اه لاقو روشان وار 1
 الع ناو فىرنعو نغ د اثاو لاو انا تاككبو ت نا

 ١ 0 ب تو ىطعت ارك“ هن |ىلككا

 ايلي وعرقف قلثل ىمايلاف ىف ماعلاو ةزغلاو ايرباكارل ل
 ب

1 ١ 



 يطوف انالكاما و باب نعيهدطو مرن بتككههالكبا و
 تيلكاتاو انرعد و احر كنصأد ,دمربخل از موعسل ابره تاج فر

 عيمج اناو لاخو ادبرهاق مقوم انألافذ نوع ايم ملكت انا
 دقف كرزع لكم ١و ناعم ) موق خو هد هنثا هلكصأو نورذاح
 زل سافل كرنعماعولع رن د١( لافف نور افي ملغ
 5 مالسلا هيلعذ سو اب ملكت د فذ ىلا تاكاش 9 ضر الا هزارب و
 ةنسكبر لول ٠هنعرتحل !ملعطيمح 2١ شر ال ١ث سخواعول محا
 يه غن لولو ةلسنزا هرخ) نكلو هتعاس نم كلذلا هلجتبسمو
 ةلخا أر نمزج فذ نع تاك أَم ا وهتعاس نم ءإ هتشات امكن
 اوم وزمرل اهكهننالانذ ككسبرؤنو ديك أش نئعو اول اقذ
 ىبلات ين | لاو ناوفررب اجركعقرو مومن الام معا ا بانعلا
 تقناد نملافذ بابل اتقددف ىف !ىلع د اكنيد 2 مالل هيلع
 اءنبواناووق هركككس هيلعؤفتمايمركماكان|ان!لاففاثا .

 «دارتما مالشل اهيل عونل ١ نال هك ال تياكتا هنم, لكنك نها عزبل د
 لشوامظمن ظالم :نال انا ]فت الف هوركم انا ككوق نا ةراشاو
 مالا او وض اون ميشريمل طعبإد متكتكا هلع مالتنل | هيلععل شرب ما
 هفالامظمن تارزئزا عم نم حاب ملكد ثارابعلانمادحاون١

 ذعوو ان لوقد ىلب ١ ماككو ةبتسفب ه نعوم ارو اًسصيىلرككو
 نيعسملا زم اون كار ع لجال )قل | اننض ماكر رع لوقد نوراؤو اذا كوس

 هيلعلام. هتامئا ام اشدخو قلو :ديسو قل ثاذ ال لائ اماو هنعامت هتالاشاج | قلا زم منيل ميعطيفحرلا مالشلا هيلع نسوي اتاد
 يلا ةنهكهنعالولادكلاردخأت اماه ءانرككا كين يحال انهو ْ

 .؟ سل اهيلعوشل لاو ضرا] |نتانجواع لمح ,اوف ةءالول ا هبلط قم
 تماسي وت ديرفر لاا مول ل ونسي ى !هتنامحر
 ناك لاو لوتاللطو كا عم ةنس هب ::مافاذ ةنيبد كد نخ ١ نككو
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 ” ةنحاو هراع هيلعشاوجالاّم قتيل عش اب لحال ناك
 0 عطول خم لطم | نا ناماككبلل قيآللاو نيرقلل!تاتسرارمالا ظ

 ظ , لعموم الوق 0 فا فز ةانتخو سانا
 . العال لبسك مم يزيوبل -اعتل اكسو ايف سيف نمار

 0 ب تال
 ٠ هلع اناورف لملا3ّا مرا باوجب مول باتعومل نوماق الام

 كبل هرأيا ىضررب احر وق اماو ريف ءءاصل ١نان وبامنالو نفل
 لوقدن ا جس ب مايمالإ] يؤت ةنئاف 1 ملوقتل صبعمل مال مالشملا
 تحفل عال اتاك س ايالف نالف اناراو ناوي نالف
 الو ءاه ما اناتلقف ارهرمل فذ الشناهيل جول دذ اتم
 ظ لب ةروصند اكن كوب مله نإ اذان فون أم هش وصد لا
 قالف ىفاقلاد نالفرتفمل ان [روبنو ا هنن كس نإب ميظغبو

 ظ هن ءازمنع باسل روش هير اود بثلانو عجشلاو
 ظ | ارثي و نارب احزم ظن ا اره مالّشلا هيلع لك
 ظ .مئاوعزن هنا حنان فرم ظن مالشل هيلهضر مذ لع
 يب ل نع تس ةأشنلا ةلؤتم لا

 ةداوو نّرلا هنحوو برت ١ليزو لرلاردرو نسدلأو

 2 عزو فم هشنموشل الة بتم ناف لكك لأكماو نيل ف
 1 ايلاومدامتس نااا هيزنل لرطورط بري مش عتسو تاقئالا

 لاذ انيماونفبافلالا زو شممريغلت وتس ناف كيطرد قل ا
 . ولو بل نإ هلو تلا ماو مغ انولوب نر اذ

 ١ بلعرؤ الاّراف ىنل تاغللإ ١ نر مها سايل اشم ناررؤ
 . ةيفلا موب حا ال ول ىدونل !لاوو تال الا نه زخم 5
  لتواظفلا ااديوضئاونر )الذ اف ىوونل لين يمل ونسى
  تيلاقعلا وب مرشن .١ نال جإعالا نررظ اما باقلالا كب

 ٠ طي 5 ٍ 2



1 
 اج. : هو

 ظ عرش دال ولمن ١اس رف اورجن 'ر اتا ونوس (يلو
 0 اننأ كلا كرت ام او امك هنن ميصعلاباقلالا
 اوي لك اعن لوزف بالا ام ا تداحالاد الاب هنعوررم (شنا
 مكشم 271غ انلاو كمن ااوُلوَت ال اصرحل نيبو ماج هانممو
 .اماو اضمب مق ل ئتم الع ! تن ااولتمنالو مكلورك اعد
 ربو نعل اوثحا مالّسلا هيلع هنع ىور اهايزم ثيداحالا
 ئ0/و لازذ مالسلا هياجودل ارنعًالجر حرم الجر, نا ققرد
 مدحالرَتال ن4 نازاف مثول !امارممسول ىحاص قلعت علت
 هيحادما هتنايعر 7 ؟ااواث الف بسعا زعل هاخا احد أه
 ميئاخرب مرملاو هابحالا 2 2ازغل ال اقرتكرنز ىرب 06 نا هقئا
 مناوبو مد اىلااّم١ جورملا2 ءاتش وج ع

 / 2 اهحاففا اماما جم تعؤلشل شح اذ بززكأ 20 وزني كورن
 سمعا صنعي ةىقل موي هك هنن ادنمد دارشا) سرير وجع يكرسل ام

 220 هقعتلرظم جملا مال ءاردا]خيددف ه1ثد ائلارئاسل
 اقفاشم اًمئ امون مرذ لوقن ام عيل دقنعمالو لل مطم قتال
 ةعارل | هلع عالطاب ١2١ [بس ال وره الام لوقرؤ نا ةنل ايلا
 هللعل اذ زق احرعدل د و قساذو | ملاظور.و جورمل ريش دذ
 ماظل امن نا خبنف شضرالا 2 تن هههاومعد نا تحارؤف داقبل اب مل الظل زم هن هلل او و قسانلا حرم اكلضبادتنا نا مالشلا
 نيدرجر نمور طش جورملا اًماو جعل جرمم الو اغيل قس |فل أو
 هيلع 14١ ١١ ١١5 ناككيم اصب و امكو اّيح رين رع ما يدحا
 ريع ده سنط ع١ نمو دن هنن زيبو هدف تشو ؟كضيخلأب
 «انئلا.نوسل لل !كئلطا اذ اذ لمّقفم هنن يرد نم عد ريتش امئاو
 نا كد عانلا وب عدملا ىننرخي لاف طمع سوار منا نظ هيلع
 جيلاوربك هش ترويو دوتنال رجوي عدم لا نال لهل تن ىزلاوبب جوبذلا

 ا

 هس سل سبيسم سل سبيس - ممل ل - 7س سس

 ا ا ا ا اا ا

 هع 23 ا يسسسمسسس سس د دسم
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 اوس شن اكل و هيلا ايورم ل 6 أايريلب ىسأد هب نمل مقديملاد 1

 4 اح و تاقآلا عل نعرملا اس لاذ يذل اكديم ككل عبد

0-0000 00 
 مدل اد ارو ىاأّيحو امك كد مرئوب نام ةبترإد
 ١ | مئلاإعضفلاو مهام عيلا يوه لوح مثلا

 قال عاضرالا كن : غل اوموم شو رمل لهو مايل ١ثاف اكمو
 00 عبد امبارك لرت عم از عزم اسنمالاو
 مدل اوجرملاد وتس اةيشالاومو لارأ بل ابرار هرم

 ضاق لهشام اولا رود
 ١ ةتتفدال بود امام ناهتعنارلاو كة يعو امزجاح اضن
 كردربو هسعوعم رز نب 'هنال مانل ابشع ىرظنلل نص اف

 َِس ا ةزل ا ذهاك توتر ءامغو ةر اعل ا ةنىدصل اح هرهو

 ع همز ذم اديكع نوترمءاش ال ارك دعك ط تعطق ١ ذ ويعد

 ١ | ورا خلا وشن ةإلإ اجازة ديك

 | فلببت اهدو دبع هدحرم نا. انلآو هنعون ىزئاوبو هبرحو
 راسل ايالوبو هبل اح هحدي ناشد ايل او طبر اير اورذ

 م 0 ا
 تس عافتسو ةءنح ةءاذش نعش اع لع اهنشلا لا

 ةترونغلازيزعل وذ امرلع] د دوزأم 2 0 ماصا

 ذر نييك شسح ذءاؤشب عفش لم لوف ةءآلا امتا لولا
 ظ يللا ناكراف نا ىرشتلسوموبا كور امايزنمشب امال انو

 0 . اهربوئفاومفش الوش ةجاللبحاصو ازئاتلا هانا اذ مالنا

 ! لش عراوو هياعونتم < امام لوسر ولعت اونو

 اك ةيلازغو لرب مل هنت ادهرح مدح لود هتعافُسش كل احزحر عا

 ا 0 يب ململعال تبوصخ#ل فسوف اب ضغتش لجي جاو رف

3 
0 

َ 
38 00 



 ظ
 ا

 هنئالعاوخ ناكاينرلاةامبهتم ىرب ارموهو تايكم سمر شف عاشر
 ماللاهيلعز اهو ذاطل اهاورملاذ اه د اذئدخ اي ىتحد انلاو بد لا

 دافي مالسال اريجخيقف ملاظرب اج دورب ههنيسيل ملاط حمو شم نم
 ختخ|مإ هش هرهامالا 8 ةعافشل اةعافش عفش نمو وو
 ١ءةملل..ءأي اه.ءغإ|١٠ 5 وي ىلع

 قى حمتسل انمذوخلم وب وهيل !عيو لاش ةحادل د مل

 ةعاوت لاو سا|تعزب ال اختم ادم عض اينال رج ترمس هحدشلا
 ب نيملابونلاهدبتلا ةعانشلاو سائلا جم الص او ةنسفلا

 باوشل ابل اثبسانل 2 لوثل از جيه ةدفل تءانشلا زيفو سانتا ٠
 ليك يقل, لاب سائلا و ءلوقل ١ ةءاساو ةببغل ام ديعل اوربخلو

 لاوح عم ةمغتع كلوا مالسالا 2 لش عفدرم ةيملل ةءافشلا
 بن اتلطشد نعزو لل جلاد يقو هقادج وار ىئتبو اش
 )ع مجش م هجتلا ءافكلاو لامت هنتادورد صرتع ىبل مذ

 .ممد هفن 'ىوشح م قد. عم و رس انل | وقح نمةحرخ ادرعغلل : ِ

 .متلالبخو اهشبزوج الاه كيغو 1 2 ةوشرذخ) و مرنم ىترالب
 ال عقار ادعافشل يمه حالرل اناا هاعرل اوه ةنلل
 يذل اعدرم مالا هيلهوذلا لاف هبلعرشل |يءاعيل اوه ذجتسلا ٠

 غد كن لشمكاو قبعآ ةككللا كلاوو كلي هتدك بضل )رغد اسما

 هماعتمدر ايه داض ملاذا ةنملل كوب ثلا داعب اقح
 _ لاطباو مالو ع ةئومم عمل اظرلا ةعاهشملاوه يتلا ةعافشل بقع
 ؟ةيلع هتنا لوس )ل نين انماط ةعافشب ريذو قحشافا كرنو | قح ظ

 فض دا, يلارغ نمؤملا نيبتوح طيف داييللزع نقلا نانا 4
 غلو ىذا 2و ريعب قرطل١و ةمنيعض سنن و ىزء اف دافص ىكألق١

 ةنملاةءاوشلا م ضو لابول انمظح هل نين دكدوعودتق لام اقف

1 3 1 

 لكلا اال هس يسن هل يعد ايلا عيش ؤلا ضخم ١

 راسم
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 أكو
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 قيضملا دارا نو ب :و ةعإلبل] اهنيرباغ منن اك
 أ مارتلايغ ل سر دلز فرحوا

 لالا كر قالا ةرتشب لكبح ل هنل برافو رهالا
 الرج اا واثيم تشرد هو هيلا ثلا

 0 . ع عفش نم مهره اك ىإ] شكيب او هنعإفش ال هلارتف 1 مع

 0 نجوما دعم وقح

 1 اوعفس فوكو 'ررتعش ىأ

 10 هناا اسرع ايي اش امره
 1 داوسرج ادع اهنشلا كلين كك صح ١ هل متعئش ةعئش اذامكثآف

 #1 ىذا يع 2 ءاينغالا )عفش ناره امو

 ' | وفم نارا نيو التلا بقع لاو د3 ناو
 :وادنعومملا صفن (ًغءونع 2 هراعذ عم نيه

 ةلكف | نم تامالشلا يلع ذو باو ايف هلك 0

 ان هل نككوتدوق كك 2 1 ناثاعامنلا
 أجا عج ةعافشلا خد ةخال 2 ةدسلله امل ]حا نمطحكا
 ' ايا | نكك<ابزم ]ذكرك يتعد و اررتعفنم ثرج امايرجا مل

 | ا اءاوسر ا ليتتإو امكتعاعش لبق
 ار وتم لوبرف لم ككعاؤش ضم تجاج ضد نا ى ١ ءاشام ءاسل لع

 ظ اولا تاو داكار او فق ناو
  كلالوسر تنكن آو ءاخال ان ثع اهشس منت وسر بمت ] كررذ ام
 اوي اظتةالا ما انُسِزبَف ١ فلا ىرداال ريصوممْس و
 أ لكفاور.عامالشل العمرو ضموببو الذ آلاوزسق ابق !نإ يق ن اذ

 ْ ' ولرذا) ديك انا ةحيغم اورموثلف ءماللاك اززاو مل قلخال شيم

 | دعفوغ ككلاررش ةيبطلإلاوازكجقنرالل اباوجاووت لبق
 ٠ لري تا د دح مدح نود متعافش تلاحلجر ام | ماليسل 6

 دشُعو

2 

0 

 ضن
5 

 ا



( 

| 
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 دعب هنءافشب 6كهنتادورح مارح عض ليوغهن عزب ىقجيشغ

| 
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 يي دس”

 20 ا اتت ت0 01 ات ا ب أآثثثتثثتتا ثثثجآآأ

 ١-0000

 رم اح

 2: 0 00771”ةا  ااككثكثث17”” ادة ك7” 3 تت
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 مالشل !هيلعزوسرل انف اس باكم مالشلاهيلعهنتا لوسر

 . عافشل ازموهو هن اهييغدورملا ةمع امل اناا عإبل ةرثو اهدنا

 1 !علض ةرببكلا نئولشس و 00

/ 
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 ةياجر ةعامشلاناذ مامال اجلب زضآماو مامال1 اكن نا

 قنا لين واع شب ىتحووم و ميل | بودنم نيسزمل ولع دسلا 0
 مالسا اعين ررعو' ةعارم!تؤرسرعؤ ةعاوشلل اب :لؤديللو :لطابلا

 ]اص هقنالوسد ايرف ظ ن“ اولافف 2م ناش مرربها اسست ناو

 تحوز نيتاساالاهيلع رنج واول (وذ نصي علاش هنت

 نادل دج لاق مط لاق مث هتن اد ورح نمزح 2ع فشش
 فيعنعرعهرس 1ذاو هولرث ينرشل |مريف فرس ١1 اون 6 منا كبت
 . تمطقل ثهرسو ل دري تنب ةطاف ناول هنن او تملا هيلاعاوماذا

 |: 0مل ارلعا وازع نيل الثف قد أد ارنمز او ارحأمل كي

 ويبدا 0 1 صقل ذا وعملا دانس مدس تالا
 دابا 0-0 قيم اوبل از شل او سائكاو ر ايربولاعخاو ئافصو ادب ا هنئا
 ١ جفرا رب فديسو وم اررلارسوتلاو ةخآلل الادارن ناشر اذوبح اذا يلا راس امنا
 1 55 انرل ابطل خام اطربوشنلاو ةلسسولا نوم مدون [تقلاو امك هنا

 2! .[/ايم ةلا الرشعنلالننخ ارمروبزنغلاو تت هتاوفرعم صف
 .. هن هللا: فعموهو هعشج و دوسقم !صا يي مب ردم
 الع ]دو رفوف بيكا لفرسعلا نيبو كش: نيو اهلا
 لسِضو ةتلوقف تايالااناثاحالاو تاكل امظعنذ لثفلا
 ءارغاو ,نعلو هيلع <ةللضغو |يرذ ارل اخ مشرج ه3 از ارّعشم انمؤم
 الو نمل ااا ههتامر كلل ننلا نولتش كلو 6هنتالاوو اًيطعابادع

-- -- 5-0 
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 يوسوس ريل رسوما



 نييبأ

 - 00020 اا تنغم تسي

 - نيو -

 1ل 7

 1 102 انناتفزمملا أك هسالاكو انابمأررف دراخعو
 | لعدن | هلو ةاقبصرم نان نات نا ظ

 ش يلعووت أرض ادتجروف خرشاف (ثمدد احاز | ام١و قربكى نمشل اثق نا
 افراد اويسان اننا نب ةمقلا مون هساونمقب امزو١مالتلا
 ”5تاقيوملا» 2 ونتج !مالشل اهيلعلاوو اهييكولا
 ني نمؤملا) ارب ال مالسل اهيلعإ وو فريش شنلازخق رم
 | ن١لافو 598 ا بصنول ام مسد نهايف
 لاعب ملول مدل !دعتس أرق هسنن عقو اويل رخال غلا ومالا

 و عطرو اولا بكس تااطرولارثعو ىراخلا ءادد
 كويباامنرل ال هزل مالسل اهيلعلاو وربف ةاجئلزتمن :مالكو
 وس هام اور وطرب نقول زا هنا

 ْ هدم ا عش سر) لباو نا ومسزعا ناولو د باور 2و ننح <
 بم هقالوسر تنارىثوم نب امورنا ملخدال
 أ اههللكعا ام كل رط او كيطا ام وثب و تعلككب ىوطب ّمسو
 00 مطظعا
 ا كد اهإق امل ايت ظن اذ هجام لب هاؤعمم دورل اعدك
 ظ نمطعا تدق ادن ادنعزبؤمل زنق أعم هتتايصف آلا عيعككا مده
 ظ شلال, وب ان هنت اي علئاغل ال احا فلك ةيحلكا هده
 ١ أو نم [نتلع ناعا نم ملص هيلعاد و هك نم هنت
 | و هتدادمتل انيسنا ميلا موب ههن ند بوتكس هَّنناَوَل اهلك

 أ لمتد نيد ورررب لوججال نا مك عاطتسث ممالشتل اهيلعلاو
 ا ضو اك جاحد عدن اك هَ اكتر ان ارماسم ةم امد نمك
 1 لجعل نامكتعا ا ودير راع ةقلض باج امبالا
 لاءاورشب ةنالان أب املقاذاف لعنلف اًجط ًالانطب ء
  لحرلا]) همني ن) هقلاوسعرن ذلكم التل | هيلع اورو ىتيببلاو

 ظ ا اناكذوب ىإ



 مك1اوىق ال اور ايم اندم تشمل اوا ارث كتوم ١
  لورقما ة اي تسوديلع هنت اق صلاقددانسالاجيممرلاوو ٠

 اًمددهجاد هل طائل اريل انايتام عرب ىدحاب هس انلعتم

 .٠ . _ لوجفةطتالطنيلاعلا جرئ ل رق ل ريتف فلا تتح
 تعب تارت ةنير ” ىدمرتل !هأورر انا ل هس عهربرض تست لتافلل هقنا
 مفر وهتف لنمو مذ انو ]س بتراب لوقف تار و ةرظناو

 هيما ثو للا اور هقنوم [بقف نالدل ةرعلا نإ: هتراتف
 ا اخ! نهلوفيف هونج شدريلباحصااذا:ثةلشلا

 م اؤلفوفح ب لزامل لوقبف ادط عرض لاع جا بأ !آ
 لا اقةفح ذا ل ويش ان جورج ناكسشوالوقش

 لوقف كرس قحدسلزإ لوقف اذ جوارب ناهس لو ظ
 هبليفتن لكن اتنالوقيف لن نحس لز لوغو ارطط حو ثنا ثنا

 راثلا نم قاف مالبتلا هيلع اوهبعم هددت زا ءاور تل ا

 هنتاعم |هحزبزرينع كيج ليك ةثلد موبل ١ ثتو لوفد هتكيت

 . لالا مث دوبت مرلعكوطشف ق قحريجم سنن رت مو رخآ اهلا 1
 تاه راك داس يايا وراؤمل ارجاداور رح دارج

 / ناح نباداور ماعةثام يسم نمرحوب ارعررناف ةنخل دجار موب ْ

 0 ا
 يعيب نما الو هنعاومذر ل لي جيح نمرلع لشق لعل ١ناذ يا

 0+ الا هزعه كو اوفلتغاو نخ دانس اب غربلاو ةزإلا هاور

 دهمل ل مش السشذ ل ةيؤنال اًريعنمؤ ملا اناث نا طر ى ساب نبا وك
 ا 1 م جلاوشنل !نولتش الو نافزل | ةبوس 2 هت هفتال اخ

 بج انمااز ناهكذو ةبتع اجل نزع اقف بات نمل الاف نال

 الاقف ءالشلاهيلعهنت'لوسر ان افاويَزو اولقرق اون اككيشلا ظ
 نَرلاو ثارنف ةراذك (نلعأمل ناب رءنعول نبل ا اوعرتز ىرلاَن١ 0

 أ ب ار ير و ع



 هيو

 اطاهرتكوال ارررفب ان نعألارموق لا نأ ار ١هتن' حم بوعريال
 اغا نتع مداشو مالس ال !فعاذالجتلانءاثل احلا

 ا نزل اون اهزلاو ةلا تزن ا ىكرتر ان نوبل اذعنارج
 كيززعزونل عبس( خلذ |رنيل نما نبجترخأأ !(ا هنا عم نوعدب
 .لزن ةعئدمبا عزو ينم مادى برس ابعنبالأف د ظ ولا جالاوط قلن ايد اراو منيل ات عطيلغلا
 لما ناكلاق هحفر تن هئاسرف ىروُل !ناغل بوكحو يش
 ةرامو اردو مل ةبون ال اول اقول !]ثاق لعاولثس اذ ماعلا
 ,ةلشع ىور ذا رررث اواي لمتل اعل وه شرس اع نب ا نع
 يد ايزو ن ليش نارفن ال هتئا نكامث هنن !لاقو احاص لكز نمآو تاكلراقعل ناو قكروؤل كوبقهر دول ارع 7 لئاف ناضانللو تل ماجا بس مورو ُنوُرْيلَآلاريلع عزل 3
 - بتر ور اكورب ل ئاذ ع تلزن ةنآل!نال رث ابكلا باككذ أ ظ هيا ونيل ار لود ناتمن نال ادري و دامي ناكل
 ١ هلع ءاش ناو مزعءاخر لازقكو هنا هازج نادؤ الج ' ىهانف ابرق ار اخ تبج هو از وو ءزشو إف اك ىيد |ذ اذ ظ مئاعلرسم هلتقل الا ىنسم اًمؤم زثقن ل درعو منا بتو ب ابض
 ' و فالحل رن ال بعل لا كيشعار) ابعت معلا نمورعوب ١ ١ لانفابرف ارل اخ منح هو زن ا رّينم انمومنن نمو اعنرتت لاق . فلا ||1) ل اقف ثدعو ءاللغديج زب ل لاؤف «العل اذبكعد ١ . ىل'ءاحريبعل بورع ناوكحو + اك نإ هن نادعو مئاف ثك
 لملرز اواهدو انلخرعولاف الخ ارئاغاو اتدوانط نعؤنا
 مالت هيلع هنعكور امراتل ادا عاطجوب ال يضل اريغنا

 ظ 3 از شكد هع و ةنجلزخد اش نت ان لرش ال تامْنملاف م١
 ْش هناك الرق وا بازملارعات لحد ءاجالا واع ام نمولعش د '
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 مم : ظ كفو ْ
 "ايف اقيالروظو م يديباتلا وصوبل يدق قو نيرملا زم
 ببناتلل ويفرب الع مدولخ ارككعضومؤكورَرياريفزيثمل هاذ |

 لباطتف ممارزلاورافغتال اب ئمال ادعت اهل جبون نإ ىلعاو
 هع

 0 قعد ادعاشت نق طناف لوثثملاتانلواءاضر !ىلعؤقوتن ٠
1 

 «ايزوال) هصرصاصشل ام نات ناو هنعابت انكي نارل زال ناو ٠
 ,لعاوفعاو اس ناو اصاصق هولتف ١و اش ن (ى' ب اولط نا لوتنملا ١

 1 او مرثلا هانكتجوعناف انف ٠
 الع صنت و لادجاو ناكل ا وب ناهيلمف لام اب .كعاوجلاص ٠
 (21]و اد بشمل نمو كوودرنع وتل! باك هلام هقتاداش لا ١

 ملاوي در ونغا لل مف اصاض ادع |تاشامثق ناو نوم انتا
 قحصاصقل اأو هملعق اب لونئملاوحو ىداننلار اب و:) اداهّتح

 زهتل امور معقل وبذ لوئتللااقاو متعب هلم اقل ابث«ايلوالا ٠٠١
 مرسم" ملك غاو ةرئافل ارا ححامصامثلابناف ديف غلا

 86| تانركك2ل !تاريعول | هزئهو معا تلناو شما طقس حنا
 وااريصردطب امخترب ناوهو داطخلئائلا امو اره لئاهل ا قح 2
 كلفن مئازكة لج كج امواتدآ ما انرغو لموبب اداف اهتم
 همرع ارت انام ازتخل انا آن النقل نم عينل !ادئيبو هلثقف زم
 ناطغب [)(شابمز وتعال ةحابلالاعفالا نال تنشل !هزتغل ابملاو
 .كادشلو آف يدل لركقغعرقفاّدحا ىذ ١١ذ(اَنَحا ىذوبال
 مرت ا] و ةداذس ايزال هكذزع ئءن ةرافتلا طفل و ةرافتكا,يف مزلب

 :قرشنل او انزلاك ف ةرسكَ البف ةراقكالذ دعلاطتق اماوئنالا

 نكؤملاو ثايترتفلا 4 ةرولرتم نرل او صاصفلا وتر شو ظ
 م مالسلل لعل او ساّنل اع نيفاعلاو غترتن !لاوول ضف !طئاغلا ,.
 وباداور قرتشن مويا رِلَو موب نيبل ةرافكل اك وو وا مرد قرتصت ٠
| 

 سصقبال نيريدعافلاط تنك ١ عرب ىشغ ملا ومالسل ايلعلاهىف# ٠



 1119-0600 ةرصتق قرص له لام

 اوف الم هيلع هقن اوي : ل ةلتسم بايررع عت الو ديل موي
 م :رتو نامبلا لف سن رست نم مالمتسل هيلع اخو تو دجحا
 6 اجولت سنو م ض طقبو ءلط لف عيلذ : تاعيتلا

 ل اووملاو قحلاب ال اهتم مدح نلارْسْنل ١ اونتشتالو وود
 000 صر مزج مالا هينص
 كلا[ لدوري فداشن زنخو ) ءاصحارج انزو) ناجارع هلام

 اكفنا "لجام زووم وصد ح دملالثشنل عابس ل وصجولع
 عيري( ل صال | وك ا وهو ىسم : بع ىرخا يآ ثل دو هنئا :

 ْ هاف اش ارد وزنلاميلاو هن هوتيل اونناق
 ل ةولشلا لراث ل نغ ال ول كفاح دك قدس كنا يزم
 2! غداورىسدوخاشلادف طئاقلا ايرث انوزئم وول دمحاو
 للسيد ريعت انرككر ثزتف انشئ اشم اهتلاثو لنج
 ظ 55 مر2دجو فسري داو عضالادنع ولقثل ايزنقل ايان
 ' هادازؤمعاشمالا ارسماخو بحوب الى دفيلح هب ارسعوص انفقل ١
 ] ١ بقر تسرل زان )رس داس و ىشروكيدب' اه خذ اوطلتخلا ةولؤلا
 ظ . لف دول ادانعا نمذ ارمداسو وقابل هيج ويل ورغلا مرض

 ١ دعتاشن ]تق ناف مالا دعبل تم ارثم|نو هلق مامالل وك
 ؟اوساتو ادمكتفبف بوتلارش ١ انتاو ون .كاهدنعو (نرئعاّح ةنوتلا
 ٌْ فلات اس بعيون ارو ف عفو تافز جمل السيم اا
 ١ كيكيؤرلو ةرط رد عرو رسما يرض (ناذ هظشفن لا هل لح هلام ذخإبل
 دكه رعب رمش نا للي ال هيلع ورسله اشدلازتقد نإ زن ال نا لعد
 ْ 0 ا ل عل 01 طرا ضاع
 ' لامار [20ب قاضول داما ذ!اماو هلتق كاب افون اناا ءهض هلام
 أ تاك مارد ذا هك برت ةلاثل كم غل بع و



 ا يس همس
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 اخ لاا ا ]
 4 ماصاافاخرا دلل حاصو دعاسشم هيلجو لجطياحولعز رولا ذا ١

 ديربل خر ءاوضلا ءلحرتلر طاع اذ | اكو ميمرب نارل لاف برويو عاش ادخاد
 ازوعوم ا اخ 3 !ىيغرلا قمن نزوات نا هل هلام خأنلا
 ةناما حمالجمدجو لجر غش عىداحو ستطملافاخاذا وشلل «املا
 اندلع اتغلال ايردع, ل غلا عريقل اداء خزن نا ريري ثمره وا تراعو

 للحر زاعوض اق ى وانغ ةو اكيحاعلنق انزل نل ذعو اطم تاكو

 اعيد :,بماصغزصعوجوزتةلحر ةزطاب وا ت]ماب ةزيالحر
 داراتاوق اول !2وميلعرد اق الفشق ناو لإ ]خا زل ارم عنش
 بىرممرف هالي ناو مالغل ا ازكو لافت ناابلذ ةدلرماوككسترا
 دمرائور الربو ثيل اجار ايتخاادؤي قل ادآل رشم عطتسل اذا
 ”ضرف تلق ناك ,تلئاغماراذ ,ةلطمو ككل الئ ورم ا ركع او
 فال جالمتل ادد تاعت ن!ايرلابإ ق انعالا ال ومرجج ١ذ١ ةهالا از

 مموح /رالو تعرب ناف ياؤهو قشطلا الوم مهعس و ررعلا

 اهوزيغتعمس ]م اريزياعرفلا و زيارملطحاصر او ينقل اوئاذك
 وب هلنياهمل نفت نا ارعمْس رشم فن عشعسرذت الوان الط
 د هاورل ا لدعت نا ننس ناكل تشبألا ضن عرش عهد نامل هئال
 ةرايرتير شت الو ساصعل ١ ايبلعبجي بول) لاب ,تلنقول انزال كسلا
 صراخ /اسناع«ا ناخد ىش از تدلرهغصلا حماك ارشس : لاهو
 منا بارربلا ل ف لاو آر ماج ئاو' صل مروا نشل ا اكدرب الو
 «كن ان لن نآلكر كد عش هدد اين /و لامرخاو ل دقرضعرت ضن
 دارخارلا ىذمكك لانرنآر رك ١) رصوش اه)ول شتت / بر ين ماركا
 يلوم الاقولو ع خلاو | رمح حاص حئسولمل ادكد ارق ع ناك

 لل ءوكزن (فوروم نإ لوتقملا )ظن ل اس ذخاو !ىلتقر صف هال تلتف
 (و ءل الضل ار اهثزم صل اىرث شد أر اكسس يتيصعلا صاسصقل امال اد

 ميلعاضو ناكئرلب ء نأ مو انيزف مالسالإ ل قاو: نان قصرا ل١



 ١ ١ فوت اود شيكعبا نع نئاط ناارنبل و رمل هل هينا
 ١ يلو يمال ةلقاوراقعرس ا نككللا ععاوحرغو غوجرلا رع _

 مز اسزعاشد هنتاربخ اف مرش, لثغف اوزسو ونش ضف اهنا
 اولاةيتنكجذ اول اق مرسفن اىمل اط ريكا ارح اوت نيزل ١01 ملوش :

 اورح ايؤاعلم هن ارضي كم ! اولا ضرال او نييعضتسم انْ
 [فةشرد ار )اوجن كاف اينع هوم الع ثرد اذ متئكرق و أيرف
 نيكو افل اروب رج ال لاو قع ماللاهيلعدزن لوس ئنذ

 ميلا زماكتث تل اةيمحلااًماو ايزعن اف متت | ذا دينو د ارح 0
 بكفوم نيد ةماذ اعفتسبالئم ناوزيف ادايرف مهيد عالصف اك

 عمل ردو انمالسلا هيلعلاو هكذريف نامئامر) بلع"
 0 ١

 ١ ملول اد ؤةماق الاف مالن١و خدصل |سردعرّعو معربا نوي 5
 7 ىاياف علو م رعب مولا 1 ليخ لدا

 اولكزدفا ور ايزذ ضعت مكيلع ةد اعل! ترزعت نى ١ نوربعاك
 [زمربوزملاو ملح بح اد )د نس ولولا العار و لاب ةدابع 8

 ١ نوب نزلا ادد ثم حرسوليلا نوم يلعررو نل بجاو
 ١ لاف كرلاةسلونو يفوسلا وتس بولا ذلسل 2 موو زيفوقتلا
 0 ليزي لااعءارنمزب تول )دش جد ابد ناف شا. لزق

 0 ةولمقلا دم اف اراه انومزم الر اكاد الديك ناف رازنكا

 كد بزيراملا نهةعاجاوار اذ «١ رس امو اضنمر موصو ةعاملاو
 ٠ ةعارلاو :نلالث زماعمرنااورلعو دعاجج اينما تاولصلاو تملا
 ا ملل نييكالف ميلاوماو مم دامد نولي و ميلاوم !نونيشو ولن
 ا نيران نمصراد ء ن4 نم طعمذ دالب 2ىعبش اكيد قل نا

 ١ الع دال والاو م اوزالال وكر الف مالساالال اذ ل) ايزم مرمزلا
 '- ةرلوتالاف مصرعم, أم هرجع نا اوررقن ل نا انم تعز ١لرت

 َي 1 2



 اطر مقيف لها عشب نعم نيعياض أنرزت وبه زت كنا ى راق تجد هني مولع لا كرة ارا ذا
 19 ١نم نااونم انزل ١أهياإب لوب صدال واو مئات ةعاط
 « الوب ل اهنذ هال هدم نوع رسابعزب الدسك م يظر هلليرر او هننف ككالؤو مككاوما اما ةيآلا مضدرذح اف مكة دعم د الواو
 (0/5زاحرعيب مله ةزبرملا أر ن١!وداراو اوفس د قضيبك لاخر
 10 دبا و ويلا اوعدت و مرو ميلنن ناامكا م/ورزح افرمعت مه دالواو
 2 راد و'سولملا نا ءارغولا محصرق و هت رنثا تضعم'مرل ةعاطالا
 5 لبالع اًمحاو ةئعتن ان وربو ميل اوم |لكاق كسل !مد نوتيع ميا نوتع لاياس سل حت اذن ادرم راد مجال! «الوعرادو ماح كلا
 هزعلا اعزل | جال العةشعلل اذ مهرشع نمئكيدف نسل رع ١ع مل نمو ملاعالا نم زم سل لع جدعتل مصرع منك 1 ناخذ ةدسسلا
 ماقمتلل ب دوست ها سيتتبس كرل ١ مهجرلك ان ورهيسو رم كج
 يرزنو درر وركبابا بوتس إمعزت ل حلاو اهنا لو هو
 ىلعل د6 ةوبنل اننا نوعي مهو اضم ادهو ىنضو كلا

 اريك 1ث! لوتس جرذمدو بص |« ١ الع انؤيعزر مرضجنو نبا مزوؤكازيبو مالتل اهيلعا روم ا اطعاو مالتل اهيل عز ننارج ايف طلغ
 شلاح ١ال امن ! فرط مبهر ل نص احلاو امها ماش رش
 *  لطابه مكن م قركيذ لب يحاو طن لكي 22:
 ١ اذ اري اط_رتعن و معلا د د نمومل نيم المخل؛ 07

 ظ ياو مال اياد
 دحاولاهتل ام مقَرم قرع لك قزم ىحملحر اد نور بف هبحأص
 اوزيل اعوتس مهدالب 2غ ماق | مو دوو داعم اكرايتلا
 ماو صرف ماق الا هيلعم يذ يظعلا/ةيلعرورو ام عتب نا مل نك
 لمن نإ نايك "لل جاوبربدف دلب ادلب 6 الدلاز او ف قيال
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 كسك
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 ١ قتل ااه ارطب ثلغ١ذ١ نئكو وبما باع بح الف مالسالا/)ذ و

 ١ لطبلاغرف ٌالقلارل لازم زب نلت سرس عل ارفزفكو
 كلذ معو روزلاةد ابهسِإَع تءاقنلا نوئولب لب ن4 ١ذازتاهله١

 ١ ٠ لياكوتونتمافالا هبكو لم زري ادلع ع دافصاعلا نم
 ظ 061 ذا اًماودحاوروبرحاو نم ادا د الأ رشطسمجزل ١

 نم ويل او ايف تاق الاي سن انالف كاع ال الباز م قل السار ثا

 اير لوب لا مالنا يللا اع و غافلا! ممم ا
 اع هفتالاق سال !نماهوخ بون | لرزن ثح | لغد

 لَعاَو نآلا مو موه و هلام بوز آشلو سال نم نورس
 ] نعربم أوم نهرتتسيم أول اكهبرنا نس (نل ا م م ”مىت اط غد عكهرت١

 | هن ىتسكو كمدرلا نم أررغ نورتو اهو و مرطع ءايحرس نا

 م رتاساععدطم و مرتئالعو جرس معد مريموصو نوف اج ا
 ١> يلع اروى فقتس امرزت [) روم قيرط الف امرأ د مرولت

 ادا ”وىجيل ل اينلا مون سارتا مدس انو مالا عياد
 لاتعمل و وال اونو ايزمع از اوفشنتماو أرثم اود

 ةمادزو ممسك نوعجرف ابيت ماش ال يزع ونصا نا اودوُت
 راثلا انلخد اول انتر ان نولوتش اب الم نورت او نول ال | عحر أم

 ١ هاروّقشككايلو 0 بدرع ارباوث نم انتر ام |اهيرت إبق

 | اذاومي اظعل ابن قذر اب ب متولخ از !متنكم ب ثدرا كذ ماه

 0 | ١ تا ليعس ونوس هو نع جر هتك سانل يحل
 ا و هوب ايزل وس ان اهتثب ميولذ اعىوطتنام فالخب :

 ْ مديل اف لاويرتملو سانا متيونو ونت لى سانا '
 ماتا هسا لادو جاوث نيينعن مكو ام عم +, ادلع ميل م!
 لكعم افوه نمالامو ايقرمكلعتلا تازاقو ىرسرتتا ناب
 | 1 .عامافرش ناو تكراو وربح ثولاعن امرنا تالاغرو تبسك يزن

 ملسخل |
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 3 دبو قلخز ايد ل ادد نتا بركبساجج هوفنو ا مكتشن ١ ام
 رش لي ام هتناو متنكامجن !يكعموهورلاد هربنا فيطتلاا
 تسفبالو نآزكو و هيلاجيشمتلا نارهن نا ربعنا

 وجود جد متم اذ اف لاحرك 2
 رد ازيعنوببو ةرضح اتيان ناي وتطل
 نبا جبوررام انوش اكو ريل نوف اذ :لين1 نم دلكالمل اواذيب

 را لع تداتجار قف ارب ملا ثيعح نيح تنل اذا ديا عاعا
 ' نا ةبقإل ادلعف نذلرفف كاب الد |نلظن تكالاو ماظع
 5 ةبوقعلا دم متى دحلاب كيكعو ةبفاخ هيلع ونال

 اًنلامفارس امو ىشل الخرم خد ارحارب ملاذ اؤظمقئانملا
 0 بس عا ع ابالو

 ءقراعاذاةفوملهزوف مذ نمش اليىوشم ا ولارشبلا |
 اذافيرلا قب تزصو بيق لش اجؤ اءزرم 4 رلقلا تزجتسا نيف ظ

 ,نتانم ان اخر احرك : اهنرو زعائت متن اضف ورز اوج ظفكي

 ما لاطجاناك نارك زعايل اخاناكم رب الو شاينا
 اذرب مران يك ارص اصعب ز اذف ههنو يلين 4و تاشذيل
 دحاو لو انو! ويط هرعب اعرف نعود (ثوب 5
 00 جشوم 9 عيطدحا وك ا اني و]رط
 هرطبدحاو لكورف مر م 0 ظ

 اكتعذالا م لاوو ند ف جرطلاو تانلا دمه |

 م يالا دومدجا لاقت ْ
 ١ نادك حاول قو بق اءزيب اونسهتساو عصومو نئم لك ىلع

 " ١ "اتلاف هنن نع تراجت وال تاحاا يسع كدر 0+ |
 1 ظ اوك اونل انف رزاوكأ آل ةمارب الو ىيتس وم لافت ىئشالا
 ١ ظ اتا ظن نادت لاففرصمل 'غاطني نس ولد ينج ل هالاغت

0 

 --222*-+2- دع 2-7 20000

 0 ا ا لا و ا ل اح 07 ”77 ل ري ا يق لج وفا هينا ٠> ا سلا 2 ااا ممبسسوببببسصسمصسماا»
 -- 0 ا ا 2 2 2 2222 يبي و 2. 8 جسيم و رم ع بيوس بأبو يعج جنم ا حاسم يل جل جرو صقل سب مق : بة ميت تاس يري

 د م تو
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 95 10 نيتاس امتلاك ار ندوب زم ديرما ايف 2: 8 5-0

 ردلخ

 نالؤراوحاررف و تابورشملاو ثالوكأل ا نم برش هلكأت نا

 ناب زرعنا يندب كام ورا ولما لن نسق بسب
 لاف اركز مو ءلابق هش درو لم نولخر اوجاررثو رسو درا
 ىيظكوركوىم اوم اراومو اذا نيز)١ ندع تانج ناس امن! لن الوش
 وورد جع 2 زعوىةيشخ نم مرالص يشأ زل او ورق |رف

 هاعد ]حر هلل قم إسو نارئل ١ هاى و 10

 تحب اواكراد وذ تب

 عسل اراه يراد رشح اوغلا بزعت الو“ |نحلاب ل لنزل ازيرتح أ

 الو أرض نحو و ار وصق 2 يفت و اوكا لك رامنل المكان
 مارغو هر اوك رؤّرتت نعزللا بدع ىار اقع هنعدت اغد1ل1و
 ذل, ةراوبلا حتيمديوه و أدب ىارو ىشحاونلا مرذ لد امإتا

 < هيون ناراعوبوصقلانئمف ةوكئ يلوا نا لغنا
 1 اكد اول إن
 8 اان تزدح هةموو جرو الرد اييؤيضن ضرالا فشنت
 كن هتلون علت نراك دلل اك م ىنوملا و ءابحلاو حل يب

 0 ب عب املكو لالطلا ءنينابلا»جؤتسو اينرإ 2

 ”هتلاوزامربا اس م9 هبلع ماج بزل ارث لغو بدن اراوح

 مهن ديقلا مورو قول رعود ءاطغلا د عفشبكمون نانا
 0 . .هنتائزنالتر او هاصع نيح هبلعاببثد و اهلطم نو «ديتا ّنا

 1 “دعس عن يعونارو هت هنت' ن١ بري ارض عمو هنعا امد

 ش ف <واأنإ دارت تش ىننيل ابىصاعلا! رص لوقت تقولك وف هببالا
 أ 32| ةعرل و ابزاخ ا ابلطتناىنتلايوا لش مل
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 ا ىارملامظعازفةنرلةناوعلوعو دال الخط رككو ةراقك
 0 ْ ١ ا
| 

 ظ '
 تت

 ذل . قرع انل ا نعرتمعملا نعزتس نمور طم ىف ول و رتفرعم [ياوانفررو
 او اذع١ نح اعلا ئيعضلا هلم ل عجرؤذ تاولخلا وص اىملازف

 ريمعل ! اس قون كن احد ةلئغ اىمئششل ارد افلا ىوفلا نم
 بنوت ايككز ما نم فشل نا ملعاو طاش بل ةبح أ الان هن
 ثو احالاو ثاءان مت اعل دقو بزركا ملنع١نم و نسوا

 اونشجاو نانوللا ثيمترلا او دج اذ هتلاد هايم اهناو انانإب لمتحؤم اتيرب ممرسامئاو) يشل ضو كترلوقف ثابالا م
 كل ابروزلا لوف نرؤر قف ناشرلاو بزل ضن دزل ١ لوف
 اوستن 1اومعب تائنمومل او نيسؤم لا نوذ قب ثادلتالاثو
 ىلع كتدزلا نايل نمرك د ريئو اب امئاو أتيياولمتحا تت
 ل | لا هن امال لهعوود ايرنم يد |حال ناو هاير ص
 دئناب ارش او هد: لوسر ابواب اولى رث ايككاربتاب مكن |
 0 هر ايت اورل لوثوال !لاقف 2 ءاكسم ناكو ئرل أولا قوثعد
 / ةرابشوروزل ا!لونوالاروزل 1هر ارش وروزل !لوقو اناروزلا

 او ىزييل ا هادر نكس ال اولاؤ حلوم لاز اث روزلا
 | ندي وفو لا ميما كن و ك3 ليحل د |رهركد دع مالسلا, يلع ! هب ون ونامزءاشب اما رنتي ١اصرعم ال رارككو ركذل ادام هر
 بع .نب سيسي ت < ادزوكاو ءارب او لعو ةوارعلاك غنكاهرط ع ماومل ا 3 اع ا 2 0000 9 ( ايلا

 تت ببيت

 0 تسي ىلا و ذاب الضد بوو هج اع ةرباك ةيجاوبغلا
 ١ منال انيغد ]بجو 2: ناك اوس ,رثربل ام ىيخ ا] ل وعد نأ س : 1 0 1 * ليسا ٠ انفي تهب ؛!ىنمنلا
 0 دعيررف هرايأم كيكلال لوزن نا تبدل او متمرببو هرج عماش اذ
 0 بولا زمؤم علا نم مالشل اهيلاظبل او تدي اد اشم امش
 1 ظ ةرسودو !دوب !هاور لاو اتَحرجرج ىتح ن اجلا ةعدر عانت زك
 1 ويم سييلمث مالشل اردعز وون انا لبا ةراصعءانملا ةعذز



 ظ نفل ازا ومر نااعرحاجض اوم ثلث ك تنل اال م شع ماف (رعف و
 انالذ ةلنعت يب ول

 لا ةلبهرب نا 15015413 أرز اكث نك ا اوهنعاذ !زكىازكك
 زتس دلشل اثل او لح هل ىج ىتح كل حبو كارلا هبلعلاف

 عاش اح انربلاممظعا بويزل ! عيل ريل بوتسو اعلا
 الو ونزل ارئاس جاقاو اش ١ةنلث ارم ةبونل ا'ملئافلا

 01 ةوئلاداب ةرصفتلا لع هرلئنم انس تشك متل ل نع
 0 نا اهو لوننابألا كيال كارل او هانلصو نا هته ش دش
 ناكرت الا عدس اهكت و اخن /اننربلا نادك 1و ثو افتر ث اهدكا

 ءاست مم زيان ىزلا تذل ىو اسال يضوب مولي لد رلعب ذكلا
 . ةلبقلا ل م انزل اريغم بزككا ىو ايد ا ىف رتل اد ىزإلا نا اكو
 رب انعلاوق١ نم ناقرلا ل كعان ووسمتلاو عجافملاو

 | ميصملا ان أه انركد ئشللاشبرملاو آلا ' شل اد تفر اهم
 _ اطفي نب اهكالامت هنا لادالع هنت قذيرعت قام أط هند
 لووم انلو لاطشل ال خت لمو هينا قلخ نيسلف مريرمالاف
 ظ نينلان م ةعاجو تركعلاعو اممم نار تارذ هكا

 رميايرلااصخ قاملع او مثول او انه ادهنت قلخ نرتعبلف

  دوماو نانوحوم نيىلم | نيشبلب ع مالشل !هيلع م الارث أج
 . «اصال ير وزعلا | زو ادسح نوكيو' بش ل لال و لل وب

 | ترعورمو هورك5“ مدآىن باصخاما ورم اطر قدلا و سزعلا

 ظ ءهييحو] لاقو مما ئبو نايصبسلة راى« اعلا ضع

 كتورزوسنع زل مهاصخن (١ مهنا ىسانلا ءارذتسالول عن
 لوخد مرعو ةلس نالع هورموهو هامخالا ل اوطنت نكت
 لاق نص الثا :لاق وليل ارح اوغلإب اذا ءانل اعلام ا
 مموج ملعمالشل يلع شل اون مرق و لش ءاصخل وعدبرلا
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 1 مالا |هيلعددت اروسر نعل لاق نا ىهبرع نباطعيخولااناو
 نبانعد كبل اهاور موت ماو ممول او لصونسلا و
 نيوتيتلو ان (وشمون لاو ثاهشلول ١هننا لعل لاقنترد عسم
 60 ) نم ءاوما ملل اذن دا ول نارتؤماو نا كيرضنملاو
 وو مال هيلع دشن لوسيبعل لم نَا الى املاقف
 ام و هو زم لوسرل امكاكأ امو ئامث هنئالاو اسدتناد انك
 فتم ا ارهريغبو سمو قز ىر ائل !هاور اويرتث اف هنع مكايز
 لسن ةلاصااول انى نخو دربمل ابن انس عفن
 لام اهيل جت نوم ان خلا لصوت لاو ءاتنل عسر شلا
 رات اقزاوببانيبو اذلطمزم مول تماعال

 [لعوؤيؤ هون داعش تلصو لاول اوف أنناىعم اهله
 اوحارب ابو دال حتتس عارتلالا هع منال ف الخالد

 ايلزيمل ناف دال اشري نير اقل طعشلا اقاورتمالك
 ابزتص ,|هحوا مئات نه ناو اهنا مارح ويفر تس الو مور
 وىرطلاو ك(املاهو احررتل اهيجدز/ن ذاب هتلاعذ نا
 ايحاو ايردعو اووص ونس كم عيونمل ازصولا انوكالا
 صوب رالف عش ايرصنختى زنا خبقا اناوو ثيداحالاب
 ىكر شراع زطىورم ريد عي وج مطمد وعض ضمنلاىو هراغو فوصد
 س)رالو ئض اقولاو ا ا لوفتوبب ا
 لبر  وككوربولانم ايشليرب اهدو اينوزو دل عتع نا ةمما
 هلم ماإ 1 نار0 اكو ون نات هاو ينووشم يعش
 2 شعوزر العلل ريل !تجاتح اولا نعل لطل لولا
 نرلا زوو ةوب ازرهد 0 دل اان او س بالف نسا
 دارملابقا ةروثلاو اهكذونعر مدلا ليسا ا
 00و اهرطخب“ |

 ماس نا ل ١
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 نص نافاتغر سجس هيفهشو ىزلا عضولاو رن ىبطلال اق اهمتةلومغماو
 ١" كايلتلاهض فاخ ناو جر ابألا نيل نا ثبحو جالعل ابثل ازا
 ' فكزاو رئلالا ب مرباط وضع اجشوا هقمننم ووسع توف
 ١ بلطنولاتصئمملاوويخان عمون لازا ثبحو ل[3 ناش
  رقاةيحل ةبزملل تش اذا! مزح وب.و هجول انمرعشلا ارا
 | قلختزيغل ورود هع ,تلازا عع الف براوكم
 | قو ههرعمشلازصو 2 نالد نعتلا بوحول لعن كدا

 ١ طرطوس ربلو]يوط عش ناررظن ةالملا نال بذك
 . مالّسلاهيلعل اورعةيلا غنت لبق وب شل شتوي لمذو
 . عالسالا ؟تبُمسِرْكِم لص طأم هناف بيشل ااونشئث ال
 | ”طحو ةنحابع بل اور ولو ةمدل !ءوب لون هل ناكالا
 هظناو زحشرحلا: و ىرمرتل اودوادوب !هاور ةديطخ
 لق يدلرون اراد كين !زتنزيوز مالشنلا هيلعولالا
 | هن نءاضسإ »شلال جرا ازد نا ةريكن اكلاجواك روش
 | لاقاعتبنت اؤلؤريفنزم ىلا! ةاحازكو لص هاور رسارو
 1 | ال ولع اد براشل !ًاونح سو هيلع تا
 ١ لوطتوتح هلي مرطعس ل اذوب اهولل ام ازع١هنوساثل انلتخا
 " اهكرتءاؤعالا اب امس اراك ورعق الورتفربطزم نة |زعاادلك
 ١ هتللجلافبش تاوهواربف هس قل اورثلكو هلاوع
 " داثالا بانك يدر هدكد زك ايرعطف منشولع ايزمد اذ اق
 ١ لاك اوطيرمعنبازعكور اذكل خان بو لاق ول حغينح ع لع
 ١ ”ائعألا دروشرمل لال وزنم كد و !دوب | عك كل عجب
 الو هللا هالو اولى !طوفعوتح ءاعث هننال اقر ثككل اوببد
 لوطناااد نبزل! لاكن م اهزف ذك  ايهتر كت داك د درر تن اك
 ' ةفبقلال دامو ايلا ةراق ى تا نزل اذالخويرنرشم لا
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 ا ىزنا اهو ايلول طزخأب ه 6 سر
 ا ٌداطإلا ىزاوب وح طم روْشن لاوس براثلإّصف ذات منال

 1 تلا وسحلاو عم احد لاهو ايلعلا شل ازمواعال ارت اود ظ
 1 تبيزم ٠ .هيبو :ةبفقلاو ءاعدب قلحلاز وشن نيوسانل انو بر اتلاف
 1 امون يرو ميحد ع و ناراثالاربرع ون ىو اهلل ارك ا 1 يوئابر اغلا زله زءدكةوزجل زيلخ ةطفو ةزيغزم 1 ولعت الص لعكور اال ان اشم نم حير املاطمب
 1 ظ 00 اصمبث وزن انتاج زمر مغلاورصفلا سس نحاوبو
 1 ةفلاورمفلاومز حا قلحلا ناسا طرحه

 1 00 مالتفل اوبر اعلا عت انا عباربت حاس ا
 5 م اذكع عرب هاكؤ نول ا ة دست انملو لثملا أ 4 ورب قلحلا نال 5 بر الا ةان قلك الرقفلا نحل ا

 1 |ملارزس يخسر ونلالاقوريزلاودبغلاءاذك ا
 1 ا وبل اورو مح اعالاوس نم ناك ١

 1 بوس ول فارم نقال الخزلو عض نابوالا
 0 ىن ١ السالا تف و نيدل ا هروح 0 انسان امز
 5 ماوس ناجل ٌقعالو حتالا ءرمرسدال كرش ةورااذكلا ايل 05 ورولار ضر | ء نس سول او رتكاف او «انحاب سآرئاوسو_ء لل باضخد
 "زكر د رزم نيلط 56 |راوجو+اسيب د |موينوادزعلا غل احالا

 لد ةقئالل يتيم آو 2 + الاو اينرل ا. اوئعن ةجبرز مالسلايلكلاو ى تلحافلا 1 انىذل هاشلا لعن كى ثششلا ككاو و فانا بفن (سكو لون نيش دخل فخ د مس ولحن فيلف مف وشو كب هواّروب |هاور نمل ةعار نوعرب ال ماملال صا  داوتلإب ذايزلا ذآ فوض موق كيب مالسإ يل علاه لز اوئل12 0

 حسي

 م يي يس ل يي يم
 + ك1 بسم طيس سمسا ب جوبا بوح جاب ومو و هجورو بسم

 جد

 ظ 1111 ا + قركاو قالا المجةلماودا لب يضلورسضن كذ ذ اوك هاج ْ '/
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 1 هنتاعمب ل وبوصح لحر وو الا رض ىزل نياشا روك
 ٍ برم ةدارم | نا اضن ٠هاورو ئارطلا اور ارلك نوع الا اروصح

 ١ ةيتتلاهتلا نعار اهني دوق ةراقنم السلا هبلع هنن ءوسرمع

 ظ قزيؤلا اود هدانا لل نوتات مدا

 ' ةكتالحزل !ولاعل از انم نيد م الشل اهيلعهرتالوسرؤمل
 / كالا هدعهتازوسر ١ ال لفت كحيصازم اا ظ

 . اولاانع ام كيو يلعمتداؤصلاغف دام ابرنلجرو بغلبشخ
 0 و اف هضامتم تا

 5 ادو ادوب اور نيقصملا تفز عدس الاهم هلشت 0

 1 5 ابهلحمو هرب بطخجنا لاحلل هرابانرئعو كيرملازع حا
 ندري دإملا ةيالاةزبقو ىتعل باذخ هركت اذكو ىدارتلل

 000 !هتتاقلخ نرتابلف ]سو هيلع اناطف ىزلا

 .ىيلبفد ةداملإ ب نملز انم.ننو 220 5 ولعت

 < دواضسل لاهو لالخ نعد مافن[ با ةومز شق ناذالا علت

 ظ دبعلا,امخورادل نيع دف نءليش ام هتن اقلخرتعت 2 لخ لري و
 ظ يشل ةابعو ركو لع و ىعتلاو ةطااولل ورش او ديل
 ١ تراولللاهتكو مالسالا صولا لاس هتنا زرق لاو
 وانتا نام يدب ل لكس لع دوج ل يفوق

 0" 00 انلطم ءاصالا
 مهلا ثجإب ريداعتلا قرشا ةيلا وجاد هب
 | نازكاواناتآرع امل تناك م تايبرتملا نمماكتلع او ءاحسنا نب

 تنل نيساولرخ نا اوميطتسن لو «تهسا لاح نترعنس لرود ل
 مكان نيب اووسش نا أوررزت نلو ججحوتو

 0 املا

 1 1 ناسنالاهكيال ىذل ١ بلقلالع بذل نا
 ' ةتوسلاو ةفتنثلاو مستقل !ة:لامف الاسم كلذل هلأ سم نيب اوعيتال

 ةككو ١



 00 7-- ل دك هن نت او

 1“ عين تاذ ىفتالذاويتمملاو هلع ورق ةونسسمو
 ميزلاوف اش ايبل الصد ال ةحوكتم ايزاذ :نوسل اكيلم الو

 ثنح اىتاولرعن ألا ممفخ ن ىلاعت لاو جوزت نا نك تسلورتب

 ادعبعتت اه 1تنلماهو]

 مح سيم

 ل عمر الالح نا انرغشلاك حتنال !لالح
0 
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 هفوخرلع ةرحاو مزار وشما ت و لمعلا فوخ مجدتنم ٠

 ئش [ّنال حمالآو ليفلاو ماجا 2ةلادعل ا عالو أيزم يشم خا ضع ]عطس عبرت زوعالو ةوسللاو تابورشم او تالوكالا د

 ال افلطم لرولا نإب كسضندا مرتصو نب د دعت دنع لرعلا ب ايا

 :.لولالرعلاّنا2 الخال و نيئم ىبكبجاولا ناينوه ءاطتس
 طسفي نا دام اويل و ةلدقل آو مويل أ ونئس اتلاو توئيسلا نم

 ترقب كبخال اش اوف اميدحا ترش اعامسقشر ايزل ثامذ

 مفنلاو'لرولط عازرو ل فق ير ايزل اق او :توتربلا هك ذ زد

 ماسوريلعهقنالص ناك حلا و'ان وتل العرف الف طاشنل ]ع
 الاههئنعاتالذ دلما اموت /رب مترالا لوو لرهبو مومن ١

 مالشلاهيلعلاع وغم دفادوب دال هداج
 طقاسوشو تملا موب داج امين لرد ملغ نائل | ةرذعتن6 نم ا

 نانا لدن ن م رتسنو يل عااهم متن اقص ل اخو كرسرتلا هاود
 لافورغدٌئانلاءاور [نامرتسو نيؤلا موس داحامردحا ل! لاق
 طاتنلااعهوجش ايزال مالا ال توتسلا ء نتن لانوشلاءامياا

 . دلئاشنالاو يعادل مرعل رت نامدعلا ب[ شعد لاو بف فالخألت

 لغردامتولل وفا ةرورقن ال! فيعاد نيكل اغارلا عملت ناو
 تودلامزينمل و قحابرلوس ملزم ردع حاولا ىلا ناو رثرف ثْع ١
 ناماعاو ٠

 اي

 انايحاايعاجج نابأنب هما ريم ل لك الاملطم ايعاج
 والا ةثطول!آلا مالأل او د اضنل !نذعلخيب ال نقلة ئ أيد بجاو
 م دييط اناضرن [)١*اليالا ةرّم بلس ال كلك و ةمريفاهورنب مذ
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 وقلتلاو كولا ؛م ثأعانندالاععبمج 2 لقرتب وتس لا يسم
 1 للا ذ زاماررش لا زن معبلدالوالا فايتاو ىراوملل نب از

 ١ ذامنابانزعرعاشتف ةدحاو ةاره11هل ليتل اد | ماو شح الارز
 يور ابرل قز مطعالا مام ل )نع نحل غامر ىو اطل! ةرارتاإوا
 ىرئلا و ايقحطقسس نال نال لايق ابول الجت لكم لبلد
 قر لكرم ةلبلو مد ايلف ةما ةجوزلا تاكنافرتاء شلت عرش

 مون ,ورصزب ناو ليرارقم نيس ل طز اره الث وود
 ١ .اكردحا تاك اف انروما درو أبتحاح لميا رخال إيلا قوبدحا

 ] فلل انمزلاو مسقلا نم نانرثل )غولف تما يخالاع جب
 !بحاو مق دالو ال !تايرقاكراوجلا نبمشلاااًماو دلل
 ظ د تمملاو خب كممل اهدغل اوراككاو ئئدقلاو نبدا _ئىتم
 لئالاو ماما ءاستنلاو ضااملا وأين فاما نا نويملاو انترلا

 للوأزعطاطملاو أينملوملاو ولا وأرتطو نكيال غلا ىشل
 ينل و ةهوسبم حلتدملاوانززع اوس ملا باكو |

 . ااعتدتتالافيلط الا لوملا نموت ايرولل مب ْ
 )0 ومالا لونلا وني لايم تل
 ظ نيرل ازعوستل . لستلاا اا سن: مررلع مرلع املك واف ١ لطظرعد
 إل ل ابار رك اوت جي ظرلاة اوفي ى ان
 مالوكا ىذرد ثيخنو مالنا نبر نوفل أو يشم اكلوتل ا نم
 . "لكدعبتلاظافلا لاند ةريغو نحلل اوشرل اولا تس
 ١ امهوالاهن هتلائشتل فأل اهذس ةبترم :ءأممل ام او تايزعتا عزه
 لاق لاو كن هيدي ومشت )ناانق تايقكإل ءادع
 | تفاؤل رشا تجب الهنا ناي لاو مكب داس !هيلاع
 هلال ثتلاو اح همجاصلومل ماوعلرب ىذا م فزيل ١ متنا

 (' ىرثحاملا الو ناعللاو 0و والا بكرا
 الا

 ا



 ا كربلا انلات نخافلا ايلخرب نا حافولع ملح هللا ىزبلا الو
 لما يزل نقط كي الزلال بح هليل كذا
 لافو نعنل|ذري نم ناعلال او ىسانل 'ببتجد ىزل اوهو انأقط قي

 بيسووم هيلع وفن كمل اتتوقيض ملابس مالشلا هيلع ٠
 ريغ ئافو اسس نمو علوم ادعلمت ملا تشبع !ىتض ماسملا

 لى فحيش لسا زنف هزل ا ذهزاكهل فسم لمت ظ
 1 ىو | اله نتا ا مالهلاهبلعلاوو ديدمزلاو ظيلذنلل

 ىح لان اخي ةريسملانن ميحابب الاقو قاوسالاا و ابتلي تالا
 2 لزعل |لأو:باكىاوح 2و بلك خروص ؛تئقلا م

 و ةعرشلا ترابا يتيما سلايل
 داسلاالعال اخري ىلوش امو عامؤل ا انل ١ ذ 0 دزملاكرك»

 نوش اهننم لضلازهاو هش (مو وكس ةشح اى ةجيرص ثار ادع

 ةعسنلااب الحر لهيب ال مالستل اهيلعل اخو ابرل ضمن اع
 ع دكه بحاص نبيل نا هيلع تتر( |زكك همر الد
 .٠ لاوؤازام اذكتناكا 2 زاكي تس ااراتاتدم انض تتلك نق ن اهجعكر للا
 ”نويكمطعش ةلوصح بصف و اك ئذكهنع ١ناف اا دمر او

 اولهم بال نيب داع طا نال ار كؤتا
  لالح -ينوتع ةءارقف بسرن ]اين مم كي هريص د ؤدع ا نثق

 دعلع] رب ان ذهنمئار نا آلا ؤكروف ل الح مخي دنع مو
 ىف ايل كاد مو ليما 2و إف اكةلث اف فد ير ال اذافئاعا

 فذ افلا امج كل وفد ءابل ارييوب يقفل 'ن كيش اهئ اشكفا

 امورنا كلنا: هماوونف حبلا داح يزال ةوغ او ذاك

 لاف]جر امتنا مالشل !هيلعلاو ماسلا اول اف وزب ب١ فوتف لا
 دسلاْ مالشل |هيلعل اف هييعوننم امردحا اهي إدروئرفاكةبخال
 تابجرد اهبهنتاعمرب آل اب ايل لد ال هتدا ناوضر نم هماعخبأب ماكتب

 امس



 ئ . ةراؤؤ سس َحْزءانع وسل ابريلاو خش هلظزربح آل !لوثل نع

 ١ ل ايي مدار ان غاي كيبل ارإ قيال نكن يما رسل اناو
 0 ملكي امتردبعلا نا نحب ىيرتتل اوءاريم ايمن اغيل قبب ى١ يعلو

 ا | لا ارو اعلا ايارعرب وتب اينذ قطن ال جشع

 ظ بليت لوم مانزم للان وم ماكتلاضراتتل اوريتتلا١

 دق هضوح 2 دخوا هيلاعوع ارا !,لوتب هل اظلم عرب نا ىنتم
 . الوملم تن ناهلز امش مين نا ]ضو هم اظراطنر مع ناده ام

  ةلثمهتلباصاوع افرع شش زي رص ناهلعأ هيلعرب زب
 كل سبيل ابوتلةابامسالو ةبضلاب ةبفل اذزب امم زوك ال
 ْ داعناو ماما او ىم اعمار ا ارز قتلا: شرك
 ١ لياباشالفتما اًماورقمل او ]ةفموبو عيش !مبدرو امولع

 ْ 1 0 ا م

 ب عن ماوملانبالاق نرارتابرشن هان اطيشكم ارسل! التل |هبلع
 "ابجي ال ارت وامان سس لل 911

 ْ ,بدوتإوضاتلااعقدولو هنعزبتت نإ حالا ثيبخإب هل لاق

 قلاب ل حر مشو ىرتاسإب ال تان اقف انه اجو اولو رو
 / هور 0 سمس هارثلا اى تاس وبؤز ىدر

 ظ نادت احدشكلتا ا|هتااوسر اءلافت
 ْ | يلا كل ا اكسكل ان اللا
 ظ كالا دب انوع موقغ البخاري لع لحال نك
 ظ < هيطعذر هنعدلسف للم ىيركر انام ذر الجرن ا ىوبرو ,رق
 هتلر هنلاتو لوبال اهنع تلزنف مأسو هيلع هنتام م 3
 - هزدئور ل يورعتل اًرممالشل !هيلعد سو :زهأ) وقل ع
 - كونزا بارعخرب ىلا واازغل ارافوصس الدككو مارت لضف لاو

 | ياردومسمو الرهسل اة اكنالف ا

8 [ 3 
3 3 

 فيلات نك ساب سبب بمحل 1-  شسال تت -



 ولرثووم ازكو رقد لاو ضزعالاب الث ايهحولاقيفص ا

 لابو تلعف امىبنع ءدّرحا امو تماتمام . امّح كون ناك ظ

 0 يبلانا اهوئهددومسم نبالاغخ لرلع ىث ملا عنا 5

 ناك هنا نيدرنب ايف قحارماقل يووم اوس ظ

 دحارءامذالص اج ابووم الذل يضع نعدف احلف ا ساتلا شح
 لفات يروف ازكو برن بلاب هاد اوذذ + هاساالإزيحرنوآلا ٠

 ظ نال تسكب نؤكأو نيغل او يقتل اانا ليم قت او لامن هنا

 مليا |تسو صو ملح هلو فلك مرسل ام امو اننالابم راع

 اعلااو ىد ات سلبز الك أح ىدوغل او ايزلال ١-لا
 لزارفتنختلاسوعو ريكا تنبو يضرب 4.١ ثنب ايزعامن هنتاوضر

 0 اواهناسافح حا ارركف ال نو اذ مالتسل !هيالعديرن انوا ْ

 اينلباغو قم اب اعدك شحاومل طن ماتا م انمدارلسل
 تسيرتاذ امو شح عشت اور !تنباث١ارلوؤ اس فرشلاب

 الاقأم تملا مدلرتتل ايل رق و ماهكتلا اري شم ان» ككدرسغو

 ل'ار اننا مولطملا تلا مولظنلا رتب تح ينم فايل لم

 ال 12 متصحروبو ءالؤرم هحابا ىزل اويبررقل ا ارئرف كرنعب نا
 57 اف هكرت لضفالا ناتو :ةسللاب قبلا ايئىلعدازج

 نإةش وقح ار ارم اعر اصنق الانام ١ نككو هلو اهدا
 وسيم ازيا بط ىار هنن الا هنا هراصتس او دم اهتنا

 هلربقفىثرع "رم وف هااكلا عدن امتتف هرّرعبو نحب ناداد اف

 22 ناكل ء/ررتعولو ىتسفعا تال لاف تلرت_ هتان ر غاب

 ظ رطل شرعزاوو ىشنل نتج ايهم بزنع ا
 هلراقاذا قر تلالادو ىكق اعل قةبفغ الثا الول بخغالهرل
 ةخاحوب او زد فزق اذ اف هنث' لاح ١ هل ايلف هنتا كار ! جر
 مال اتا ' اع ةز ايزلاب نشا, ألو ب لاعت هقتارعا ىلا

 هايز

 مافتا

0 



 .ةيلاو اخ ريف كاب داكال هلت الاو عوصمم ءلظ دارو ام
 ١ هولظااليم اميف ةبمل' ب ايزل !3دمجلا لاح زاصوصخ كزوتلاو
 ١ لاو هامش دالاوو نحاونملاو انا ششلا ل عمارقال ا ريع
 الركوورموغلل اب اورم اذاو هلاعت هتنالافو كونتلل برق اوبن اوئمت
 لو هتتالعوج اورلص او قزم و اعدلاخو نيرب انصلل مخول مرعزتل و نيلع اهل طرز عاوم ةئمل ابرع ا ووغعلاذخ تلاد
 ١ قدانبيمقلا عون ناك ذ ١ مالت يلع اهرومال | مزع ناد ناو
 . مرر اهم زاهش قلخ مى تشر اذوتيدف هول عرل لاك نمدانم
 فاينل اودخد 1مم ائض الط انوع اللع نولويس تايلع
 | نيت نال نحاوفعلا تاع لاد ثدآح الاو ثايآلا حيمجورتلا
 " ىكلزجررزاواداواشجراو اين عاو َوزعابوئمن !بعو نع
 ' ناهتتاكتملز اواذاّقؤل نمل لاق ءل علا ن1 ءازوع لبق للا
 . الزلكوا حرف نيم امم دال تبا ذاو هتنا نعل ل لوح
 | نهوزلو الجرف اضا|جر هت لزئتايالا هامل (ضمنزاو لصت
 . قيفئوآمر عال وضوه:ت زن نمذ اب اول اق فيطملذ نمر لا
 . لعازز ام ايل هظ نم ال !صرضمد «ارقو مصطؤكشم نال موفظدسد - نفتماف مون طلزت ذاق هرئعزم الوات رتشم امامك
 . قشلارإل نإ و لظدتف دول ارروج زم نكل :يالارعم از يلشم
 . كازو اطويؤز مغ نمو اً]ح نوف الطالالعو أحابم قال
 ]لاو ب بلع ئاولظزم الا مكازعب تنال عنب ام لعدو درموبس
 - املأ ةءإون اماو لاح كوع ١ لوثلا نم ءوشل ابوهإل هنيزتع
 . ملاح رارفو :ةبتفل لع دانتما# د لعاف متين نمو بعرلظ نمألا
 . وتلاءازو نال عارم ناعم هول ايار جوتجسو ماطلع ءاعّرل اذ
 . يلعاوعب الون قل لاوو بلم دس رسم ازمو لافاك ركن
 | ظ . لحجر اىتحرعخختل مآل لوزن نك وتعناو لآلبرلاب بلط



 1 وشلل تجاه جاء اعن اهو وت ١م عيدرب أم اومن ؤ

 تبواةوقاول نين ال وصول !اردرك ا اربط ريغ 5لوقداط
 ريتا ىر  نمظلاشحاو نبل اواونتتف هنت السم 2 مترط ا ذا هتلوقكلكذ
 ماقلت اعد لظؤم ان اسسكننالاوو اهنرع ازرق ماقال اد
 ١ ملا ززواعم ف.( عا عيرن و راو هتشما باف
 ١ 4ناورعلاف مالا يممف لونلتحاو ,. هتتااوتت 9ناقرعل اوم الا عاوثو اعث | و <هيتالاو ناورعلاو
 00 ليقول ظل !ناعرعلاورزمكا الاي أماقتعلارد دش هتان

 - ناورعلادرزول مم الاإبق هدعربل !ناعرعلاو ,دصمم لا#الا

 حلطي نلتعركو كشن ة:كاجام الالم قو دخلا قوام خينتنا
 ن !ملعاو ماقتن ال اويخشتل | ناورعلاو تالا [ قدس أن !هيداع ظ

 ناطيشلاارمضورل انّيلا سلام ناورحد او عالاواعةنواعملا

 0015252 تن

 " امن هناوعاو هبزح نملتمذ ناطيْسل١ةّس ايحارؤف انايحاؤف

 200000 - ةصعلا لع او اعملاوربحتتسل اداوم !زماوؤكمل هي زج وعيد
 0 فل |ءات ليهو هاف لازم عمت اماه تيفاو اهميف !تاقبيطوإع
 0 .  «اًقعلا نكد واهتش )موزعنل اب ةئدامللا انتاو لوثل اروا
 1 ماوعل !مارف ال بس اراص نبّدل ١ غ2 امن هنثاوطرب الاس اولغاألا

 1 “ اطعاككرش ادد نوككو نوئعم كة دنفل ايس اور اجو هيلع
 ١ ةديشلا فز غاكو ىلا دكددكو قرطلا عاطقازبتلا
 اذ 3 ماوعلةهطعةصخريفوراثل ا: ةبسدلا قاحاكو ءاملاو
 ١ د5 نيلاعافراصفلالحلاو مال نييىوريمالنللاىساتلا ٠
 0 بارعل١نم نيلفكههل [ ىو ًاهدلع ئينوامموتصعملا ٠

 ا ه0 ال سال نم اهينِغو بويز !كربت نا ملاعن هع
 0000 ال نون عصا ةكعاومل ؛نا ككل اعنا ة)زذ ببس لاعلا
 7 !) ماوعلا نددت اف دارامد او هب نودهيمالو يزرظن ا نبوفرعد
 9 !' اونارو ىصامملاولعو هيلعب مل امدااعبم اذ اف تا قيرط



 0 لحاجلاو ماحلاو نايل نم اولكاو انزل اذن
 | لجيرروىتمهعا وم لوقد ايندل بحبو ىم امل العّتكماد
 ١" لم هلمفامالولو ًايعنن و «اشال اذ !ههدو ضو ننام
 ثالولو ايلمذ امل اهمفز اويل صو ايزنم خت لامخال 1 ني
 ممل نحت اذ الاهنو هنمرغ ١ نوكاالف اهبدجأل ة ه9

 ١ ملك(« (لهلاز اما او :يربشل لكك اوعناراصل الح
 هاوعلالكص مل ةاك المت ليص ؛آو مالا دطك؟ مول أرآس
 -1لالخ ا رمحاذ !«ادعلا نال 0 اًنانك

 ىلاذإاتاو ةيرشلا ون نوعتيش ايم ال عطل
 1 7انيب ندزبم اللابجاو مزج د سا ارلعلا

 عم العن اذيخا اذان او مالا 2: نوعتبف ملط لو ةيمبشلا ٠
 ْ " 51 نوف الحث نوت د لاير سرب ىدئغبف ماو ا
 ظ قاف نيلقافل هيبه # ثيقلاوب مالك زن |«لرل اولحا
 . ةاكذ ال اقو انهقوف ناودملاو وال العرب زن زنواعم
 اهلا زان ملفر :١نولوؤي ءاماعل الات ئلمت متل مون
 تميزا ئبودسعل ١نبب باج و يبو ا 3

 ا 0 00
 ظ 0 برس نامتلق م ١و
 :اوف فل مايل متنا اذا انامل ١
 ا هانز ما وف نم اهح ده 2 مارا 07-5 لحفر ة ام أمنا نان
 | انف اكلاةمكض جبن البلف قل بر شانولرل ال ملح
 ] يعاود زاب ولعل برس اول إذ

 ؟ لاا



 ------- ا ل #
 ع 2” ا

 رس سس

 ١ تيه

 اذ ب بث

 2 مى

 : لن اذخاو نزلا :طاولل ١ 2عتعلا موب داراعلا عم مزلو اهم
 نول اول ار ميد هيرتق او العلا يلع مزز يررطو ا

 !امتهمتاصلاه د اضقو ام انعف دوغح لويتنت لو نولدت لف
 هالملا,انخ -حلاربح ناف ءاهعل ارا شر ثلاش ناموس و رداع
 عارم ملاعلاعالصل بيس ال ضدارل !هلفر

 رمت دو ملكس اننادسف ورسم !ذافرفعل اوم ا معو (هدلاو ليدل
 ةايرل!ماجو انزل ا ماطح حل لظلا ١ ىنوكرمو ىوملا عماش
 نآو ىسروتل او داضفل و ىسردتل ١و داضتل اكس دلأو نو

 ىطلارم الا ]ب مارع اينرل ١١١ ايس اهراعح ناك ةد اعد ماثاك
 يسود ظ

 ةزالالعو نط الا صركش و قدقخال !لعميكش و ماوعلاولاتملا
 ا عاب راغب الا هزل د ايل اوس ملال ١

 0 مرام دفنت ميلارب اجمايرف متقن :ةلتملاو قرشلا
 ا ممظوادنر مضاغ ١و ثاعاطئا ارمازلاو رم امم ا نعال يحو
 ا نيرلاءارع نم اوراص اعلم اوهلب رو لو ناك هنشارثعم نا

 00 نولشمو نولاشيعو نيذلا مونىلملا مرتد ايشيؤتلل
 0 معيلط 2 معلا يلطرامص :لالضاع انونداممد نورونمو .
 7 مهفالط عرس نم سأل ننال ا
 0 لوئئلالعؤم ةلمامملاماعت نولغت ثول حمم داس مارا ذ ١
 ظ ْنَط انو فالخ لإ 250 لزج والخ لعد

 او ازئل او ظعول اوريعولا ودعول اماعو تمل !ق الح الازع ظ

 ٠ د ةذوبعلا نص ون ل الحو_زيظعو كندا وم ميو ىزلا.

 از ماطح وم اعلا نوبلطنو ابرلاو ضالخالا اعد س ارث !لاوحا
 0 ءامالآو نطالتل ب ايا ددزتلاووبزششلاو«اضقلاو (ندلا
 ١ العتوم درتورومالا هدب ةيفوسش انتو صرنع ل رتاابلطو



 . دارو مط عدحا يؤ غر طوبب عزل علا نائل طلاراونم طن
 - سرشل اوداضقا!لطو ازا عجراعلازم دوصتلا انو هريغ
 لا هرنعربج ناكول و صربلوب اونو دع ازال و
 يش ةيكيفبف انيل اوم و ملعل : نقلك هرنصتمل معلم دوبعتم
 000 ا . .ضاعور يطل نيستا تاروكرملا هرم ععلابلط ةناغصلا
 لسمو دال نب لشد اا . لكاوللل ةوعد لعل نم مدزح ناكزب كالضلا غر طلاع
 . العنا مور ئد ل علال طولئاق مت اي)و مامن هنتادنعاستلا
 ' لعب لارا اورمتف اوم ال١ اوسنعن اكو مسخ ومالا هدي 2 2/6 يؤتسا هاك 6« مادخل ةراتا نشا فس : ذولا ا ماعل !لمد دوصّتملا ناو ٌدلالم

 , يلطإع نينو امه هراصايلبي ادلع: ل زال ط د ايزل ماطح عمج
 | ل ا اا
 ' مو بوش ارت لع زمت نمرلسو,رلعت اصل ادانرلا ندر اش
 . نيتلاوب دلو عرج مال نم اهعبجصيلال|لمشال ءللا
 | طاع بم 2 نانح نباو ىامزب اد دو ادوباهاور ايرعروج
 | يدرامسو معي ]طم سو للعرتت ل صلا وو مص رام"
 " وىرمّرلا اور رالاءلخذ |سادل وو ب يفرون ودايؤشلا
 رز ءاور دانا افلض نقلا اءاوزيغ الوءاينشلا , طرامر ومارلعلا رب اوبب اسل ملعلا ١ اوياعت ال مال ةيلاعلاع و نبع
 | هه ويعيد راو لت امقل اًعراعت نسمالسلا,ناغلاوو كبسلاو
 ' هيلع)|قةودجامنباوكرمزل ا داو زراثلا نم عرئم وك لذ
 نولوث نآقلا نوب نوب نم ١ نم اسات نا مالشلا
 دكذ بوكبالو انشسدب ميل زتعت و م)» ايلا تشصمق ءلرالا ذ |
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 ا

1 
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 ا
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١ 

 أ ١

 7 انا هر نم تعال ككذكل وشل آل اداشنا لمنتج ال اك
 نسل ل فمن او هجام لب !هاور اياطحلا عن دال نالاث
 تاكاراف همس لخ اول اوجب اكاد )ادس ىزننا اناهمل زن ل هنتا هجراغل هرلط نمو ناعم لل لو امت هتنا هحول ماهل طزم
 يلع خيو بسب ك لس عارطل نغيرب نإرزعلو بن ةيشلاهراوس نادول اع نيعنخ ركن ] .عشرب ىزل اوبب هبل
 العوج لئاف متس اعد ناو كرك دقت ام ريع ا هبلع
 0 ا نال غم اط هن ١ نوككث لع
 نهرو للعشفول !ة الوتد ابز وه الو سرارملاءهلبزتت
 قون ةاحدق هد ناكاركذ ام يشب حش ناف مرنم دكد جرب
 ماعلانال ينم اءانب ١م هناطلس نم دحال د قرش النام اهنلع اسوا هثناداش ناهلحب 2 ملعلا : ةدال ازخاركدمو ْنآلا ةلمنن الام نولونت مل لوثد ثيح الامد هقنا ب اذكر مزز ارفع
 اوي لاعورب نوكت نال اهرتدعال بايوطعوس انل ا نوت ننس
 كك, نولي ك اوحرب و ادس | حو اودع نجف ابك منوكو ل حالو

 ةرغؤفد وامر ا لج نم ناره اب ,اوح ءاضتل أيس ظ

 يقول ا درذ اهئ ميلا ومب كايب ريتش اف 1
 ّونل اركي 0-2 امص اوم !نمزخ ناهد مشرع

 ءاضتلع ةناعال ناوررع ل كريب ل ل ذل 'عاون ولاول ايزل
 له |سبرل !لياو عياطل ار اوي دزغ عاطقل ال ابوجن ام نياماسملمجاوح
 ريس وون اعمارل ٠و ع'او ملا وم افلاورنل اعرب راعزيومشل اب
 ادّدرتص رن! مباصم اون و | مل اهلاريتس اتم تمم لو سازنا بولقل
 ةكرلاو نسانلا <: اوح اًضنل زال ارم اصوصخ ايلول لب !تاوبا ظ

 نا نولون مهنامدو عنشاو شا وماقم دك ذا نولمفنلريغال ركذ ظ ا ومقاو هبل بيضلاط هاما د داو ادق

 د اي



 ١ كف ربطال ربحا الوعد اشرابإب لم باوباولا مه درت

 لذ 00 ل ات كاب م نط ا ش

 ظ ودالو عجرب المثاذا مرعججر هموت نم لاحّرلإ ]ف دعف
 . قئنلار ايالدرزن اذا رعن ناس ارامل ا|ضعبلاع هربا ضطقرح ١

 ' بإب دون !ءادع 4 ١ و هند ايش ومد دونو ىح هرصرم كلك ١

 نتف افلا غل د قزم انيكك يما لاما ولع نم اعوبب ون افلا
 اول ايد امالكى نم عمد أيه نع ءوناططحاوو لقا بأر

 1 هجون هزل و كير اتحوةنامالاو ب (طملاو سررتلاهء امتنا

 :١ انب انئامز ةماعلل ابل اطر تثكام.انإحدل اركاو سانثا

 ا اد هفت ا مورغل معلا زطزع أمت هتنإومعومألا

 لوتس هلل تن ابق اذا كرت منال طر رنيم
 1 الانامل اذ ةزخير يرو ءاشألاو اح

  ىخلام تيل قف انأو اينةلاوب اكن رم ةعافشسو 14 ةوشؤلاب

 نا فومو ص يمل وسر رتل وا دانا لخان ىف ولعا
 . ةلئاف اي و سيرئلاو + ىفقناوىل وفيس حرامي

 2نياغئزلا او ئامادل ايش ذ وكما الا ده 0

 هعمل( ذا ماوعلاز ارق جمس اذك وم زا
 ١ ماكل اوىض انل اانزابد ءلوش تدلاو ماعدإ و عم زل
 00 نويكو ككدل هرم قتمد اعلا ن* كيل ول احال

 لرد |تجشكلام سلاما انف ناو ىبعرترق اور | ظن ا ىتتح
 6 نمن|سل ا نوما ن فونت ال“ ًياعلاو كيرل ون ماعئارلط غ
 . معئاط و ىرل ون ةرتافًءافسش بس لييسسح عمل واو غفل م اردو
 .الهكونيلط زر ريعم ضو هل لمح حج اشملاى م 0

 ل ام نومحار رلااناورتن أنآ

 للو (مرنا ماطح عمل ال ماعلا نوبلطن ال نيت !دوّسلا- ايلعلا



004 

 157 "لعن دولا نا موتك وهلا نظوتح الص نع زل لطو

 وعدو قلل ماقال ال | نوهقيس ال وملعلا عورتعش امصئاف فدشتلا نم ذا «اذسة ريس يظن ذو اجب مل واًتلطم ايم عرملو
 هديونو مالسلاو ٌولَصل ]ضف !هيلعؤطصملا ! عبر 2١ ىيملا
 نور أوئ اكو |يزشزو بلل | نعرس ناصر دا
 ةروسثؤم ل ”هنن [عسم مم جرح ممل او هياط (ط عل وخول اواي اضفل ارم
 زماةر امتلك! صورفف ايلص !دنع ماركا ار ) الكلم اش مامن مزن اهز مدا ذاأيلع كان اننامز الع
 موما) نم عل قبي لو مويه ثرصلخو ط]طلا رواه ماك
 ردلا لوصولا لم مارح ١3و هنعل زعن أب بصنم نارؤف ألا
 نورورعم ءال ذب و ةرئال او أسلرلا تسخو نقلا هيلعتماق
 معلنا وراع ف يصمل انعم ١ فن ول مناف حرش ار ونمحمو
 مناغصو هنن اب امل اوحو مش ام ى ]م اممرلع نايلع
 مارلاو لالملا يمك لام امملاب اعنا أماد مجوبعلا اص ررتسملا
 عزول نكمل لجلا)ةجاملا الولوج الاد ارثال مولعيرعد زم راولاوايرج المع يفيدك ةدويشل اد ”ةعمذمل طخ اف الا زنفرم

 لافرفلملا نودي هل ديف الف لعل هب ميكو ب مولعلا ظ
 0 مولعلاعيمجيف ع اذا ملاعن اف زول روب ككر لمين لزئا اهو 4 لب غلاو هيرونل اومتن نحيل ع مسا بائعكال م لف 0

 هلو شيب  بوكالشن هللعو ارافس ]مج داق ل نك هل ثم وكشف نازل اضم 7  قئلطريلف هنعىزاض يزني و كولاورماابلج م نككو لجتا
 ”' " ليئفلا ضم ظعا«:خ غاف ثيرلب هلرتت وا ثمل هيلعإ من لا

 ددرتملو العد ادزا نم مالشل هيلع افق هراإلاو بطقأب
 اماو لعن لكا قمل ١هقن رمممل ١ يعمل هنتانس د دزب ل ىرس

 هاوي ت١ ذاملاملاهامكذد لالا كوين ليشكل اوقال ابصيزن واتت

 1 ىملاب

 وح

2201 



 ' اهنا تعم رس اثلا نيب نولي بح و ةسإ لإ تح هبلعبلغو
 ا ساّنلا ىجو هيلا هجتتو مندل رباك دنع هز ثم ءانوكك ناد
 : جر ايوسنم ناك نم وازن اكآلا نموح او لتس اذا دن تك

 ال فلام ةلطإب لولا عل ١ارزع نم لتاّد ال اوس قب امد
 ] , لتاشلادام ومو هاو عنب اطمهع ارقى ناملاعل !قمربرت 8

 7 1 ارعل وعن ١] علص لح ملوداّدحا

 00 0 ١
 0 فوك جاحيومغل ىدرام عادتي هن د:ترتف ١ نا لا ملل دو د

 14 اعدت ناواخو ةسرانزلا تحدركساناجلاعلاناف ان دنع
 ١ 2 ةلطانلا ةاتملاووتمم اوتبنعرنع اش طقس اوم ]ينم
 | لطابلا عدم لع مرن هدلطابلامرل اوق لعب متو قالا وص

 ١ ا طاب اطول
 | فو نايبلا الع انج الفده اشمو انئامز هع وق ولاشك اره
 ظ 4 ناطشملا لع نولخرد مهنا تصعد الع مرتئامم

 . هلام الار ملط نونسسع و مءذكب وق دصد
 01 اده يبل الط اب هئلعفام هاكول نا إط لطب ىملاو ىقح ملطل نم
 0 ا ا والا

 1 اهبزكلانال ١الد ننعفو رخو نامإلاب
 1 1206 ار هد ل اطناو بركؤع د ذ اجلا رس
 0 . ”ةبالاقااك هوكي ةيرش الب اّمإ اح ّلحائمو ةيرش البال

 4 + نبيع در معو ناطلسولعزخرمل لعتن انضم اههيدس

 ١ 1 اا م
 ١ الارنع لايتشؤم نالاغ ّى
 | 1 نر علل كو هيلع
 ا ندم هج كش ] ءابؤسملا
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 برو فاء اصو مرت اكو مرطرس و يللا نوعا هتصعملا ظ

0 8 

 0 نما رطل بابل ار
 نم ميلطل اداوسرمل ومى هوب موذ داوس شل نم دالوبب
 هيلين ايف ,قرتيدو هيلع شوى النَلِل وعزد ناماطت | ل عزنو املا
 34 , كررلببوا همجد هد اختشوا هساّر ب حنس و اووف مكس
 أي ورع لوط لعرعلل ى هت اقل ال قابشألاو ثا اوملاو تحلا
 لجر د | اهءنطممل الغلا نال ماظل غةنو امماباكل اعف الا ند و
 قع واعمل ازموهرلظ ةداد ريف قت مالا لمد ف امو لداع

 0 مطل 00116 دراغو <وّسل ا ةافتل اسال !بحاصو 0
 5 مها ةر شع إيل وى عل مالتي دعم اىزن ل! ضعن ارش حين
 5 هاره اًبودكّوومو اجل !زكآىغردومسم نار اكو 71
 طخا انا فلس نضعمل نبط ايملا نمرحا اوتو وعلم هانشاكف

 0 يملا يطا ل:تنامل لاوذ يللا انعم نوككل و عياطل لسارل

 سب اها كس : اح! مظت العا هرررق ام دوس !ةاضقل او بوشل اء علو ظ

 دع اتناط رش زم مالسل اهيلاعل اقور ال الخد و كلي وس عد ئنعلا ظ

 ا با :ةود الحلاوه * الويبو ربل ١ بان ذ اك اهتس مرعم لاجرم ظ
 1 وساّلا نوبرف مّئاذ ماوي ١ ةنع اصع نب نمزك اذكو ةفاطلا ظ

 نوع رم ]بالما ادطولع يتسم هوم ثوان الوملشتبوا سانا ظ
 فرازلا بالكم لك الور مهدنع راض |زتلم مظععبل هرماذ اقئازإ

 اء موق داوس شل م ظ
 0 ' دينلكلل :لواش نم ول هرولا نابلس جنح ازد

 0 3 وتتاكو مرطشسو ديلا نوعا الولو طلو ةربالادهتب ممول

 0 7 مول شلل ا مالشلااةيلعلاقو كغ ايدل ءتخا مده نع

 ضف ”مهرم ١15١ مرلجراو مير !نوعطشن و هول

 0 1 : ملا ا اهعو امر

 ناي



: ! 

 ا يسمح د بنقل ديرب اود
 ' ١ ةرفز سن اعز غعورو | بجإلاعت هنا خ عرضغد_ج ملم ةيططع

 ظ 000
 ١ ىور ايم يرظل ١) هداشر ادوه نوكمت ل ظال أيوتم قلب ناوفاخ
 ظ لوله شرس اى د الع نعل هقن'ّقا راسو هيلعاككدنت خص هض

 ظ لرال يتلاعب يصل لع ةذئ اعمل نمو ميثم اعم:ليملاظلا
 | ىشحاؤل ! جن ئمدرمالا عبس :ئاعملا شو ىرطلاعاطختو عرتشلا
 كل اسابلل اطبخ: اعلا نمو هبراشل خلا عيب :ئاعملا نمو
 ا .اوحا لذا د تمر ةئامملانم هلاحّرلل لاحّرل لع ملح ف
 ْ ءاهرععو هيل +0 ]وم ا تش مل ناوراللا تراشل ماعطلا
 ش نمويتسعل العجن نواعم ضلك هنم بم عل مرككانسزعو لل
  ةطامملاز انو ةاره | نيبوا روش عمؤيدو لحرل نيب ةدايقل !ةنو املا

 ١ . موهشلا ةعفاةعرشطانل اوةشح نلابالبر لحمتس اذا

 ١ 0 :نئاعملا مو تس ةلباقم تتم نا
 1 هريلاعطاقل نتن طعم |خك هلم امك هنن ١هجورمغل ارنب و

 ب انلاسلاسبو حطاربربريقمل شل نيّقد لا هنو 1
 هلحيل اطعالافقرطلا فن عنو دعا /01بهذ١ناريرا انا

 ةونيعب م نا ولجيوا دوعلاو تاصز] اوي غمت(م اوطهن نال

 افكبوطمدال مهو ككدب الجل ناو ايئاجو اص ١ذ تفك
 | رلةيقال ايف هلوخد) كبس ككذ نالس اطعالا ميدعمو انهما
 | سانلافبزكتو قلقلا وتو بعتل او عوج او ىششعل اكيرلع
 ا دصأشب كلاىلاوبو توملا!!ءاضف ال او ,ّتعسو ءتوقمايقلا

 ٠ ان ادع نيم يقين ءانثا ةرصرجتت ا ينبرط هن عوخول ارث
 نم نيالا ميناوخا اوع,و او صرسفن اق ح عن ةتهسإرمااوغلاخ

 ؤ عفو يف كرت مهلوسلبو مينغ ةلفاقلإزصانبميلاح

 | مال



 73 نيش اف لاحلا امو ع غرطلا لون اكاذاام ىالغ انهو
 ءقللاو ركل اربولو ثقول اورتمت ام ىزناعا مهل 1 نيو

 ةامااا نامهلر وع ال مىلع م ئبككل) م١ ظ

 انع هتعامشلا دانلود بلغ نيالإنل اك

 قر سبعا م ردع :!وبقم ثعافش,ل ناك ضصدنعو اربزول ادزعو ظ

 ,الداتيفوعو اف ذو اداشع يكاربوا الاي ظ
 رو اخو نوملاطن مراك الون ن اخ لاملا ثب كيبل وم ولع :نامالاببرب ا
 مالوم اهل داععيفتسم ل ح/مرننلا دج الهمّ ازرب ا
 ملا ندامص مدا ميلذك وع ةزغ شال تنك انةناخلا» ٠
 كندا يصب |

 الر مو ال اد فس لاّنوامملازمو مشاليلقال الا ٠
٠ 

ا ام د
 

١ 

 مهل ميش ير دإشالا هل عاف ناف :١ اليد معبب 1
 دحاو ناكه 0 ادامعاف ناوخا دكذ و مزق دننو مهرعردو 1 ١

 0 كابو ءاومال هاد قاشعل امهينع عمت ءومهداوسركك
 مرد طراو سس انلا.< ايّدس بن اجرك نم مرل 1 ا

 مدرلا حالو ةدهاكموم اهل ىربا مظع

0 0 
 ١ ظ مرل | امنل' لوصحر ضرعل معلا نواعبب مهرككاو) صضاع ناف

 ١ يملا ةابو ماج هاف ايدل اماطحاا ةاسسو ماعلا !نولمجد
 0 :سرملاءانن نا لاق لاب جالا عز ولو ملل انهلعنييعم مرأ
 ا ايديا دعورتشلل اليخ و ىتينو امتدت اهتباناورلا غي
 ا عودنا انه ونوبلاناوهيلعزولاق كلا ظ
 1 ْ اناو دايلا ةلاضيتلانامعز م ما أ
 0 هالتك 0! تتلبز ني هيلعل ابوذ قبلا نمو ب هنن 1 ا



 0 هديصعإل روبل نو اعمل ارفع لائم او دسن ان عل هنا ةطكرب

 ١" لكملجلا و كملابأل | دإرف اطبط نكي الو ىمج الودال
 ' ةفاعمءاملإلعابرف ةطانملاو يرش اعشل اع: هنجو تنم يش
مر !نمو تست معن اناورمل او مت ال الع

 بلال المع نو ا

 ] راذلووبرال | تال أن مهكْرْعو ابطل اوطيمل اورو اكوبرأل ١و

 ظ يو وا ور السل ذك الالع ةئاعم مارت
 '  انكوزطابلابساتل ال اوما فخاوروزفلاو ب 145 ببس د اف
  ساتلاارت لش تطرف بنعم نوهروؤح دل ءاثغذ امله
 ةوْسرلا ءاطعا ازكو لحب ال اينمتر كو ايرث ارش سماعي ناك

 2 نْسلاماواًطة تشاد انش لا وكوتئس انك اطعار وح ال امث

 .رادرف اطسش نايا يىعيع الو دجال عل لع هي امملانم
 تاومل افشل او همر ئسبلكو عسعلارآل اهاصحال او دتعل اد

 < 0 اهل هنل ةيمملا ناورملاو مت الإؤعتئاعم هلعائ لع
 ىضنلا ةفوب و, ىاعسامرطع نركب ا مهاويل عش
 ظ 0 اا
 "  ,لاومالادخارهننلارتق مكر ككدقو هممألاو نأ نإ منق
 اير نككو اشم ا الو تايب دشعلاو ثايصولا نم

 كرو ةظبلغلا ةريدشلا ماككالاو ةقح افلا ةانإل نم ديغرلع
 ” كشرالاوداسنل ابوسلاو مالشلاهيلعهت لوسر ثراه و كوتا
 0 كراك ىلا و فالخ م ىدب الاول جرالا ةعلش او زشلاو

 -.اهاؤاعت تنال او تي مظمل غال او ملظعلا دازعلاو اشيل 4
 )0 اًكاسكشرالا و ثوعسو هلوسدو هنئا نوبر اي نيل <١ | لح

 1 ةوبراعوئ اهنا نويراعومف ي لزومْغ هينا نا أو لع فوود ل١

 2 هعراجلقدمل رو اما عّرفاذك ةدايلَقا

 ْ راجح لع هل مح ىف زلمه ريغ قت هزت اوم ةبرالا نال يملا
 ظ مراىلاو



 3 ايمسرانعاب ام اف ةنص ماللا هيلعلوسرلا عم ززملاو

 نيءاد ا قيرط ظفاحلا ور مالسلا هيلع لوسرل ار انع | ماو ثا
 دل وت زل !يقيرطل اعلم اذ |فريئ اون هزص هعتملاو دانلملاف
 ماكل ينل امى اصبت كوبر اع ]بق و هبل حد قف هرئ انو !هضش
 .لامازخا مهي !لعحدؤ و مالمشل !هيلعلوسرماكحاو اهتهنتا
 كان مالّسلا هيلع هلوسر د اك هتلاير اص قحربغب نام/سملا
 ظ هلوسررو هم | نوبرامي ئاج دان دحالا2 لامك ناك قير

 . هلاس ب عاوذ (ئناولعْش ل ناؤ ةرق اممو انطل ذخالا 2 لافد
 هنن يرام قر | وط اوئئمس ارد برش 2 ماهلاثاناقد ءاوسرو
 هله هكر ىذل اف لات هنتاواع ارىتعم و اسير فاسملا نال أك
 بوبرابعى !ىفايمم فدح لعوب و ١خم الإ[ مغ :ميلعرئعازإ

 مككادزص نال اك هنت اء و |يدتت نمنح اوم أكد هنت دبع
 غ.اهزخ ما ك[ه ووو ىزن (١ ىذل ل اىك نوع حطنل ارث

 < اينرل ١ واكنحلاب داما مطع بارع غال 2 مهن واينذلا
 دش ميلاع باع مهل ةرحل] 25 ارعلاو ناوملاو ءىضفلا

 نو تنالاهرض تلزن بف هد انلابائعوه و امير اذ همام
 راوتكاتحو تلزم |ذو ءايتفل ذك لوف اديبو نيس نس يقيل
 ءالسلارلع لوفي اول ند هل ةداذكاوكب و مالاطمتبس انرلا هولا نا ماعل |]ب ام غرك كفث لطي ذو اره 2 وفلثخ ا «اهلعلا ناماعاو لالا دنعزيماملا وح ةيالاو مابشنذل رس نوكيا لغد ار عت الا و 'مهلو اسنرل أد 'ىزخ ميل فالخ مديل ولحرلا ةوبلشلاولتنلاع ادد لائم ةئل6١ال ٌمخآلا ل 0 ارث ملء طتس ال صاسثل او دودملاب الد | 2اس قو مف ك5 لاس او انزل اوؤنفتاو هفرسل الش اينّدل اه ىماعملا نمش س باص نيل عسل د :نالاع تلا صوصنعال ظلال مومن ابتعالا
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 -- ناز بلا تاتش... سبا يزيح ضم سجس سس 0 8 دج مرو

 ظ يضناج ككرل او ندباصانعأا هيخو كراغب هاد
 ظ ىلاورو :هنتارسف عش اهينمج اصا ضو هل قراقكورف اينذل 2
 ظ 24 :'ماهف 'لبال اذ هبق اعماش ناو هنع عماش ناعنثا
 روي رذملا نضمزملا ف ىنالخو هو ثيرحلا رككن وب ؟ءادسلا

 هزل ال اذلل عرتس 0 ءالص هس لمقر الوتس اوبال دل
 عاطف 20 اميلوزب تاعصال  لدتماو لاق ىصامملازعوسانلا
 و ايلدل :١ ىزط مهل شل اوبلاقل اولينفتل اى اند قبلا
 مرلعف دج نا اورجافاوب ان يذل ال اويطع ةخآل اءنمهل
 هنعطقس مهناذ بانزمألااترهرخ ا ”وتعو ةبويند : 9

 نا وانتلا دما طقشال دول نال ع عامالاب وح
 اا لماظنادمو دوتمل اباه كلج
 "نيون هل عياتسم هقوز] هلم :ءوث هعماوأب دمروا يرض لا
 ةنَمْن هلوطقلا تفراعم نعل ل بتتو ةلدال انسب اق

 ا هلوتب ٍنادهللءاموعيمل ادار اان اولاهرسلكت اىالغ
 ةيابعب هاذ اف ةررطمل عرتبس سس مهنا ةباص ابتبل 3

 مخ ةزررطال رف هتاف جرت هيطع ادت !١ذ] و ةتج
 ليتل دم عضنرتمل ] بنذملا ةبوغع هان ةملاب لح
 وهبو ةدابع ةبوئل نال هنح كىوتمت ملدجو نادعم ةبوتل ١
 ١ يللا مث اطقسي هجره د ملا ل لون نم اما اهله جمل
 0 ود كلام

 زك ةنوقع موزل بحوي ائاومشل اذان < د
 هنأعسنانانضواد 201 و م
 ظ دحاذا ايل لعافلاكص ةيممم :بوتعل اطقم نمل |مح المثو

 ظ ةسصحلا 6( بادر كلا بارز! تفس الذ | ايامش مل اذ !ًةلزنب

 ظ | تاعك ةعوسرب ديل مالا اغلا ةساذ

 559 55 تكيف ن| ين نيف حد هع نسناس سنع - ب ل م



 ل ١ روكتا) ااوكئئشو ىو ناكر هيل ماقي 202 لوك, مدعإع

 لا املا ملك نالع اهو اعتام ناش نا
 هب موب تح روي ا ده مدار رشم تآيزلاؤ

 وزان ول ةرئامل جنب هرفل اش ا ينل عبو مل اعلا
 4 بث ا ءرصوسال واع لمت هنن اولمل د اضل نم فرش ارام
 ويلز وع ناصفنقلا_ء وو دلاةعاضاوىشنلا كالهاازالا
 كغم اهلك زمز لغعلا ةئايص بدشل ١ 8:و لام ا ةنايص ةقرتنا
 طقس يوت بوت البدل ناي ايزل ١بحاص مه ذوينن !اًجْسوالقع

 6-0 مر ل اةوايبتحرتل ا ةيصعملا 3١
 ةماوأمال بوثلاب اصح ايتالزحلا هم اقال الكتب لنزلا)
 | عيوجفبل محمل عاق تونا وسد جرش الا 2

 بئئاثلل ئشمملادعو اواتنب كلانا مطع بانعغالاو'

 م اهل اذبامالكو يزن اإ قرط الوزن ارفع ملا اند اضل و
 ءدحال البت قرلا عاطف ب ناذا ل ماجلف ةلعم اون ف َ طوس

 سننل | ن6 ناد فالخ الب ؤتقل اوتخ ند امد هتناوح<5كام
 افاث ناو اًصاصخ هولتق اًواش نادال و121١ وجا مالاف
 دحا اذ |اذكو هنعيففلا# ص اصئلشفلاا الله نال هنعاوفع

 لخإنو اعلاه نه نا مزّتف ناو هكرت ءاش ناهحاصف بانم انام
 <قجروظف عزم لا طوقسل نيد :بوتل ارو وطقم ال نال امم اق ثاكك نا
 ملام ار طيح اوريو سبملا علو ىشنلاو ىد اكملام ءديعلا
 حاض اهذخااًعوصل ناولو هحاص م ىصخ عطقنإا مربوت :ماق

 مومعاتل! ب ابر ن6 ناورلط د لوح لو مون اوثاغتمو موف
 نوررعب دم اعم نوفرع نووراخل و لوباغاذا ا مل انوّح

 ىلع نوررغي الو مرن اكك بوف ي الاول اكن او مررظظع انما ولع

 دا تافال لص ال ارككأ زب

 م أمم لا قعر اجزن الا

 عاتل ابر ١ ىلعداوزس هلل ل اشنلاذال مهواناعت ناكها زوج ال مريلحت ملا
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 .م ةيلع

 هبل عرب اولص كنب ومافد 1: !اكذل اذوب رملالع
 و

 ل وكول عيفوحال قرا عاطتق طدحاو فولو هيلع ميل ةيقالو
 4 نال ثيع قردخ ةاورثب للا هسنلىرو ار. بلع قرطلا حطق ع

 ١ فيلل اجالال هإتا ميرلنق نال دنلامرلعف هولتقف هنشهش عورملا

 | ابان خاب ملثأو هل ام نودإت اه نإلاجزلل زوي هلاومالأ ىلع
 هلام نود تت نم مالتسلا هيلع هل وو قالطال هيلع تا نمرتش و

 "عابر قشزخاؤبف قرنا عاطق لخاناذ ماى نبا نا ذكسرش هاذ ش
 ١ و نال ب غابل اوين طلاوط اقرنق ١١و نيالا اربس 0 هيكررظ نا]:لوثلا جرح ال بوت ىتجرجحو مجلتنا ارشد
 ١ لوورفلاوذو امر ةناه)اميلع شالو نالنيال مرفجنل اق اعرلع
 ظ ”ةلشق اذا ا ضطزبقو ديررْسل نيبو اميرئب قولا اعررلع سدو نالس
 الا نخ ادعم التف اذااماو اهرازو ايلا عشقت نبق يلح ا ةلاح 2

 مرفت قره لا]ئافاذااكؤيتا عاطف كح هنبمعمل د نيلوتفل ملكت
 يونج اتق طولا اطقك هال ىضراناو عاسهال م . قزالايرتقزمازكو مهل ةناماو مهربغل ]جز مهلئتسال انا فأطع
 . .جالاوبو ا هرزع هيلع قس ادع هنن تق نمو هل ةناع هيلع جال
  ةاعتنلعانغاب ناكنكو داسلل ادسؤمال ا عانس ويس افدنال
 ظ ويلبلولنتل اب مل اطنال هيلديؤسال فسوبوب [لاقو نيمامل قاف

 رم رباج زعولاذس وب دالوق دذب امهم عين هوايا
 .. هيام ةرفاشم هضرتتإ جرب مالشل ديلكو تلا فل امىشن
 الا هنئإنن من19 قسوب اب ولطم نال طن رفو ماعلا لب اكاذك

 كيرلا ل مالشلا هيلع عانت لعل يبرباجشب دحو هيلع ]بمب
 / ١ ايهاعل ا عم عريفل اهز اوجزعشكاس ٠

11 
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 ظ 1

 |٠ 0 هب 4و ٠ هما

 لل وهيلعؤإ د امولطم [تكنمو هيلعؤصت ال اود 2ث كساور
 عاطقماككا غاب وراجض اق ف !ءكةيلعص الوإسغ ىلاط زن نمد

 وي اكقكلمو ةفرشلا با اكتمل يصمت !هقفلا هن وكدط قيطلا
 وزط اريل انسان لاوم اكسو ب اهدا نم عفرشسل هكا و زجئرشل ١
 اومطقاو عفراشلاو قراشلاو اهنهننال اتدافلابضرالا ع اونس

 يح رسل و كح رب زعددلاو هنت'نمال ككاّسسكاجب دازجاهرمرب ١
 ل ةلاباق اعفلكدخ ا ايش و اكس قا َةينخربغلا نمئشلا دخا
 شتلات ف اح وا ن كم لحم ةربح ةدورضم مهأ دةرعريو

 موا[ نع ةغد اسس اهضو غيوببشسملا ةفرتنل اوه و يخل ل انا
 هنالمامالا نع فر اساهيفو رطل جطق ره و يردك( ١و هماقم
 اك مرق !ناىراتل نبى عطقيف هناوع اديبرطلا ظل ىرتصنملا
 عطقو : كام هإت ناخروصنموب !مامالال اذ قزتل ا دحو ص اصعلات

 « اجزم / ام. هتئالاقدك و وصار د ةرْشع ةهرسس ىنولا ١ اينئبشدل

 للا رين حيي ةنح ابنت «ازج نلف الشم ال! ىزج الف دنيتل
 بسل[عءازمربعوم دلوني ١١ اش امب هدابع نمت ناعم هاف
 يلزمك اذ نككو دكا نم ذخاام ءازجى يل جطفل ا نالو

 نبارك كي ءازج غلب ناز ىنع اسلام «انج لاو هنا ىزثالا *
 امنا تايوقعلاوبد ام نالا[3 معرب سل اللعمت نا وريلا عطتم
 داينإل لعل نو ركذكن 4 !ذاو ماجالا ريد قمم نم ايرجب
 ازمفرب عطيف سكلاق وة ال | وزع 2 لم ١> نعط دف د ىذا
 رس ا سل ال1نا هلعاوب احاو وه لد قشمعبر ابن د ةبامسج
 داندةلاممخؤتب اه ١ ايزمقداط هتلا بحل ربيل هج نيل قبب ل:

 تصذاط هنا ههرح خطا رقد ١ ذ١اهاو املس ابر تناكاذلا
 ,ديوت ليت اهيل بوزن تهيتا ناذ مكحاضراو فررسملا در ىاولصاو تفس طظروم نب ةتووق ويس قنسل عطنم ١غ ارم اركأو أهزهرح



 و ع شف ٠

 ١ يع يحط واع بيزو مسروغ هتان
 ١" ليفاوسفا ام مم نم لص اوم ام ءارارت و حن امولعمدث
 ْ 6-0-2 [ةراعداهوؤت وشب ةيعالهمتلا

 ظ ةفرملا طن الوبلعرربت نال بهب اتاذ افرعنا عطاق لعّرملا
 م و عرد قفلوخ) م زخال |لسشم اذ ىلا ناف

 ١و ا لول وتلا نالو وكيف زعلك لم
 ١ 0 الاف دانل ايرهرال وب وشلا
 ] 0و اا اا ةاتس ا
 ظ ا هن انطعرلغ لاف هن لسمك ارمبف لهي !ماماللفرككا
 مام الاعارول اكله وكوت مرعب !لاملا نأ:
 ةباديو هلشلا عيوش هالو ابو بشارع 2 قالا خم

 ظ له اس لحر هيلع خد اذا اهيرششل التف اوز اجا نعل
 ْ ريال ضر نب مامع نكسو هلم اةظلغبلغ

  بمانام امعلريم الأ اذف : رسل ارك اف فر اسم 2 افا

 ا يمالالاقو ليج اكل عودت يدلل لع اذن دن
 م اص اقفة فرضا دحاورف | نحوي ثعبهرض | طوشسل

 كان نيم هذ, وببزلا غاذك ف لدعم هبش !ااوج بنار ظ
 ظ دانا نالعرلم دلال اذاني فاجسن نال
 ظ اناكتف روية يزسلاد انعااذ از اشلاو مظيرطممال وفر اسنا

 عميل ىنانسلا!هضي نعاشمل كلاما لجو ماككالل رد
 ظ دعيت اه] لب ال كاشلا بهو حاصل اف هضنر نش هنع

 يلين تل اردني و هعيش ن الحل اعيه داذ١م0 113 اهيرفن
 0 رفلبل ناو برقلاو عابت ال اكد جيل الذ هاقل | ذ اذ هعانم
 ِ معايا عابد ااتقل بالا هنمرل ا داررتسإ دنهل و

 000 بالةلبا للا مم اصول



 5 ل ودماج هيلعوإ رطب عالم اهلازتفادا
 عيبإ بالاةديوب نادل داق بيرو لام اناس واف وءاقا

 7 اوبكسلاوءال انملد يشع دهان لقا انك

 4 اوضومر و هصرب نااوؤلطا إب ارسرعتربف اورزرهقن مل
 لاقدر« ازكوعم /ىاخا3!فيشَرل ازعوي شل ابزناش
 ظ 0 3 نامل لج الرموصلل ! قتلها دارس
 وش انرتلكحو دخان هن و مالت اه 2/طلآودهيفغلا
 بيهه محلا إ.د 0ص قلاش يعتا
 لاغل !جنابو ارس اننامز ادق وسر ادخن ماعاد نشره الكا
 0 تمحي مط دنع دحاق اوشن ملا

 لالا انام انخاو زل ١2 مالا هزل ةفوُسرلا
 عملا ةوسرلار اصوتحر انلاآلا منول 2:نولكر امك تل وا

 ىل ناورشالا نبط ايش ورش دحااّنع عمن الانامل ار ةانل
 'ةدجو ملف ارءالام سيم
 ةامسهق١لاق ديا لاعنهنت» لانسر هانز عفن
 غابحالاو نوباترل مرير لول لاهناىو 5 هى

 رينز لاف دوعن ومات انام دنقلا مازعاووقالا 07 :
 ديكخل و ابيتفل 2 ةوشرل لارج جئتم امم دام او احلا ىل :ىتسا
 ظ ةزشري مدح هانا ذاترس اى ةمكاحلا ءاكبادتككأ يع

 -تيسيك-7 ابمل ايش هانا | نربف هتك 3 اهلج
 زن او بزملا سو مؤشر |لكأيمهكخ 2! ظش الو

 50 تع نايك نول ات[ ب ركل نوع امس
 يكسر هوذخاياوا ملا اننامز ونام اك نم 0
 انواًهاظ قمبر! نوبلِط اره اننامز هانم اتحاتاو ّيككار
 نآبوس اّنلا نب نيفررعم نآلااون اكو ةرصلازم ةشالعنو دخ



 متنع ةجاحس اضذل دحا صرت ان الف كسر الب دحام جائت ال

 حاجا ورم عجرب ةوثمر الب »اجا ذ١ناانئعب هلم ةوشيولإدآلا
  نيطلاس ةوسملاقو نوكك ىاهتنامرلت أقنيزملموراصف
 ..اههكك م ؤمو الاف مككل ف ةوسرل اوبر ىمتلازييوغر وسم
 نو هيئسانلاو نولاظلاو نور انكم هيلو اذ هّتدالزن ١
 مشل اك ذ ف هلبنتن [ىربرو ةلظمط درفت نإ خلا
 تإرآلا هيلعشل درت ارككارترهو مارح ئشبرل اذا ناماعإو

 اياز اوحارغ ب اكك تتوعد انثى دف تإنال١ اما ثداحالاو ٠
 د نوع ايم تسلل نول الامثل اذ مول اقرزو لئلس |ىنب
 . ناومالك لعل دن زل ا تانآل التاكد زثعو هعض اوم رايك نوب
 رنع/مالدتلاهرلووذ ارم ثيداحال١اَم١و مخل طابل بسال
 ١ ىف, ه زنا ربع جو هجام زب ءاور وشر لا هىشارل اضاع هنا
 دو ادوباهاورىثشملاووسارلا مالّسل اديلعددلال وسر نعل
 ٠ آل امالشلا هيل علابو عيعتنحشرحلاوو ىدهتلاو
 . مالسلا هيلعلاةوراّرملاو 2 ]رطل ءاورر الا «ىشتملاو
 . مشولبب موفامع ةنتسل اد ذخاآلا اوبل اثرت موو مام
 ىمر مر 5220 عو ديحاداور بعول اراه د حالا وشرلا

 ىضر وش ارل مال ١ هيلع هنتالوسر نمل ل اق,ةينعاا هد
 2 ارطتا و ردّزما او ديح !هزجر دب يلم ىرَل اىنعبرشنت اولاو

 ص نمار وذنب مللاو ىشارلا نيرريؤتلاوب لان ا.ىتيثارلا ظ

 هاور نعىسانل كرو زك 8 هةرشرلالاهىغدوعسم

 دنا مماحوب مارنم ماسقاذيبر الع ةشرل 1م ساودن لطلا
 اماقسمب الم ةرامال ادد اضَمل اىلمتوِلع قشول ا وربو طمملاو
 ظ نلتخاّيضاقرصنإب قْسرس» اقل اذخااذاوف افلاءتداولا و

 |. يالطيب يندر ناو ابنا يبخل هاب



 ا

 ٠١ ةوُسرلا ةطساوب .اضنلاويلتت كاطع ىوتنل !ايرفو تمالملا

 زوسالوتشرا ان !ءااومجاوبز عض اقل اقوالص وو اصف فس ل

 ا لرامز هزيل ن !ملعاف ارب تئرعاد افىيناوذتراامجف هو اضف

 ُ وول |.( از «اضفل احل عمم لآل اًدراضاقارب

 ١ هقانقذنن الف اضاف كال زشرل أي«اضغلارخا اذاوف افلاو

 !ةنخلزنل ١ ةافتل زعكتاذ اناضنن ١01 ضوعموبب ىذل ماكو
 هيكل ذا ةهل ومع وش ع ما عوسرل اد ءاضقلا

 ةيهرشلا ايوككل نم | ييكامرن اسزهن الاد اونا ناس از
 نونكاس-|راعد ١و زلزل !اززد 2مالسالا»:تتعةمظعةيتإب عبو 0(

 و نوكلايتن اون كب طقف ابرز نجتلاس اون اكشبل !يايرهزرع
نول اسالو قوي 5 اضقل ادخ ا! ع نوار

 ةوشول اذخاب 

 كل الطابلادوساذل اوم انحلاو دل 9١مل ابس ها فمككا ظ

 : 1 دالا اهب عموزخأبر ال ١0 ميول ةعوكأرام

 1 ذ.مرلعدخإ 1 !ورخ اب هلضروع مرت انهادانإو هسا
 1 ظ ةرالارار] اةريف اماوسردو حلا لا هنناراعاولوقن آل ب اتككك
 1 واط يونسجت م اوثلسو هولقمت الفا نوت ليش ريح
 ا كوتا[ نك هلشم ع ءاوه١اوعّش ١و مالا ل١ ؟هدلاخلا مرتك
 1 يل اومنم مهنا ولو يأ لت نا د يلي هبلعإمغ
 ١ كوي فلشلا نا لس الازم مهرارف هنماوقزفنو قشر

 ا 000 ا هيوم اطعا
 ١ هشداغارااوعار تيس نم ماو ُ
 !ٍ ] واتعاتاو لقوم نرش ةانلا او هل 0

 )ا ٍْ عقلا سمر ةمدعل امرس ايكاد زلم !نوعرس مه
 0 ' نيبنإفب ف مح ذك و بو مكب هل مط اقل اهاششر +١ نرش ما

 لاول اقع اكءآوس 0 اعقل اركز 2 نفس الغ



 هيلع املا دخا الف هيلا رجلاو هنالف قلاب ككك ءاماو
 امفوطافل اء اضتذ افن :لوصنل !جئكح عررظ الط انامل
 وءاوس اهف دفن و بئرا امكزفش الراوق ا ةزلذ يفوشتلا
 اصرف ذ فيي شلانلاو اصرف د بالون انلاو ةمئاللمشر انحلاوب

 ,نموا ,ناوعاو[ضاقل اول ووتر اذ او كو دزبل !هركذ ام وج 3 ظ
 21 نيروكرملا دال ةع نشر امج طا ذل امك هل ءتد اوشمل ضن ل
 - كاورطبف ام ضب اقل اه بسكو هؤاضق دفيشهاس |] ضاقلا
 ألو تاردعلا نم هاغو ءيضاق ءاذكمؤ امه ذؤب ال لج
 ةاضةزنم هنا ةاباشحادلفىذل اكداومشلاءطساوب ىف
 ايلخو| هل امو ا هسسن يللا أكد ناطلشمل اى زنع عما كوبل ظ لاملاونخا كاثل امسقل ١ ءامئُسلاب + الكل طلع ال ناك ناك
 اهلح ةليحوروزعم مال عن ايلا الذخآلا مصوبو عنشلل
 . ةيلمهىذانمرعتن نيمديو١]سلل ال١ امري حجاشس ندخل
 / مضقال اهو خالفلامالل ناطلشلا ١ !باصزل :١ هل عتسم م
 اكجبن ال نم الحل افذ ايما | ند ارب حجو تريلات
 لالخ لا إع هنبعيل ءادعال اكن يبن امم ام و دةوتلل هادببال
 . ملاقلا عزك بوس من اوسو ذخال )لع ماجو كدا احم
 | اذااتاطشررف تاكا ذا ارمملاو عال كجاشس ناةليخلا 1
 . دنع دعبل ىدبي امانا انيق لد نككو طر ال ءارعالا ناك
 لقنامو برس انال] الحوب) كة دعب هيل !ىديب اف عمالد طشالب هتجاحىضفول و مسانال,ناولع اني انف ناطلتلا
 . . ماج جخانلا لالح هلامدا هضلر عديل عوفرملا ا وللا ل عزي امججايخلقل ا عرتوت نهارك ئوظردوعسم لب ارع
 مردال ذ لوران ايل عن اىكش انئامز ةدحوب بجاولا  لعشل ام ادحا نوع ةكجاوهسمارعر ضنا عم نالذخآلا

 نع

1 



 ١| فازلادارا اذاو ملال اطَناورنالانيط ايشرتندحا انس
 هريغل ننخازؤجع امرا د قماح اكد عنخ ا هج كا تيكنا
 نبالاقو نىتنانءملاعلاةوشيىطرمعلاكو ءتصالخلاةاذك

 هيلا ىساف ا وس ب

 وذ هبسكلامزكخ رفعت اخو تعال ذ اهلبقف تتم
 دنعميل الوحل ىوذ ندم اإ ناطلشل ادنعةيب احول ا

 ٌقؤلا#[صفتلا)!ةجاملثمدتو نحوي ناطلشلا

 مالو ءاضرت | ير امزمدحا ولكنا عم ترسل او شير ان

 لفسالل اما لز تلفن ىخالاهود امربذخامرحو ضرع
 اطل اوزج اعانت اون اون اكلح ام ضغل !نككورئيرغل ل1 لاملا ظ

 لات انتاوشتمدوصغولع:ناعااماو مف اّماولاهاّما

 ضالة تح إب اصوثلل اماو هانا هج بلطي يلا ىريالب لق ْ
 باوثل ديغول | خم عم نم ةلصاحلا ماس الاف نانو
 اسنواااعوااجاخملامئيسملاوينااماركذ و ةرنآلا#
 ميطعب م انخآل العام انيّدتم هنن 2 احلاصو !ىببد بسد ا

 هبش كيرئلطمسدالعامو اًحاتعنم1نا عنخ! هالي ال هتجاخ
 هلعل طيبامو ب تلاىيعد نمذاكهئالعن1هل]حالف
 هكذا طعم ا نقش اكيكعلا غيب ناآلارخأت ناللع الت

 الم اكن يرو بفقوتل او عدكذب هتعبوتحيلعلا غال اكهيل ارت
 يي ساهل[ ال هحالصو هول طه امو خلا ل لير

 ةكاكر اون كننومروئملاو هاطعا ال يسملا هلعول نطابل ا ةاقسأف
 معي عسل ؤ ايما الىتح صدك هن !فمبال نم كرش 2

 الوحئوتتل اور وطحم د ناف نيدل اب الك 3 نوككن ١ نم '

 2ايللعل 'نيتلاب دخلا نجع نابي نطل اهبل او ماعلاك
 اًعيطتفلا !١ ىدهم بقفل اكن تعم ني بؤ يجاعلا 2 بدت اه



 1 يف هي ةبمجوي) هعلخ و
 رسب عزرإف ندذخ بن اكعمز ءاك مد دنع اخو هليكو ١ 0 السلا (جانخم داب اكن يقم ]م لعدن اعا اًماوهو ثل ال مضل ١
 ككاو خال طرح عوخ هان ال الط دعس اكمام ناكناذ . باوثوبىزز |١ ولا ك3 ةظنيفلادلا عني هود ب اون لو رشس
 هوز الوب ثيعتبشنف اًملحال وان ءاو الاّحابم اك 5 اهيهرغ هال لا ةوشرل اوريو هز ابام مهي ميغا ةدرمدم ةدارتنو | هل عرفي مز لع هش عفدك بجاد
 *ةمقهرتاك أو ما> ءىسل الهاكاذ١لالحو ضر ا دك نأطلسي ا تشقل ا عوار صو اول وفك كجوببو ننخ الح هيلع
 ظ رطغلا وو هال ىذ نما ألك نيكو ايرث عنال ةراككإ ص
 كليلشل بز هنود قلظتال باوبلل هلوؤكىيفت دابا ىذ لم

 ضوعّنال مار ازيزؤ طق ءاطلّتسلا ىرب نيب صقر مشول 9١
 بطلا هبت هش برت ورك 3 اوح عيشلا تش لد هاجلل ع
 الام عيبرب ةقدب ىبشسل 12 اجوعا نود حم ءاور ع ةماكت
 لت ليغ ةعشمل ا عم [ش نال تت ادلحو عطن ةفرل ني

 بلق ضايبلجو طقش تحل عاقب اعبارل امل ! يش
 قاقلاال دةوتو ةيعتلل اًريلأت نيكو نيئمرؤغلال كربلا
 مشلااوناخ او ارن مالشسل اهيلعلاد ابريلا عدم تديبوج و
 ماكو أرحم الرضإ ح1١ ارم لتتونلل ايعافب نسف الا
 واو اعل هيه اح ركن اهررل اهديرمال عر ئمشحو مهرب احالول
 هيفث اف هورككمزخاورب اظد ١و مره هالوخ ينم الافرل
 ىادافق نم امال ون :ءالول هبماح ٠4 ناف ئشبرلل راش
 الوحل رتل عام ليوا ةنابج د١ قوص تالدو ! ]ع
 كرف هبل | كردر ا) فؤت نالول ادق الول اكو المن اىدالا

 من



 | نعش ةمقانثا هدور ةاوزلدخا ةدهل زعم 2 وشي,
 را اه شن كرات اخالظطل دف و ثم عا ناح 2 [ملاو
 ىصر را ا يمال تف ةظعولابزشلاو ربا 0 < تخسربف لكأس ناد نسانل الع ةادماسو هبلع تن وصل اد
 دخإ نائوعالفربارصم ليعال مرق عرتو) أبرف بعتال لوم هنجاح ” يدل المل وهيل !كديرف ةحاذل ل خرل اوفي اق ئىتملع
 هل ىساف ةعاؤش طر فورس عدس هرضوعلا ضو ايش ادع
 كان اخكامابلذ امد طول لاكو ثةدشضذف دج
 لافف اطلشلا دادس زعير سو اطل شسو ايزمؤب أذ ركل الو
 ١ تاع مدلّلا هيلع هنت  لويسر ءاكملؤبق ةدهل ارثزعل دبع ير / در[ و لولغورملا ابار ىعد ةريوب او رب اجزاوو تعسم
 ا ,تسالول ال توبنل هيلث كك ١هوشر انلو ترحل تلاكلافث
 قعاتداديم>حوب١ ىورام لكم د نم مظعاو :ءالولا ىطعن [م) نغو
 ظ ايش كح اذخ نال نسون ىز) ١و هل دبرل هما تس ِةْيَسَنَحَآْل ١ 1 ثيم وك شع لوقف كنا ل هن امام نداصشنك ١ نا كتر فينا نحلكا تيبو لربات نكءلجالا مالسل هيلع ١ لافن دي اطورمكم انج لاق همام نيس كسامالتساهبلع ٠ : يلا داحاولث دو تافرص ايل اوشعب مالسل اهيلعهننا لوسر ناىفل
 از هل ب ةريؤل ا عج محا انإن اياد خي هقتاؤن لا هقجربش
 ا ااول اوم اقل اذ تايب دن !عْيم ثنن اذ او تغلب اه متل ا لاق ١ "مي هيطباضاس ثاىح هيد هن مضت اشوراوخل غنوا

 ا لزعل ا روب هيطمن ناكاق هّماو هسا ثس 2 هشن دفن نإ عشب
 1 ىلع امان ام وءتنالو 2 كات نإهل روب هما تس وود
 / ظ يود اون اكله صرنتا ةناخسح ١ نم هيلع كشا اهو علخا مر شءالول
 0 ةموصخ هل اكن 1كرلاو هب تيلف رسوب الو زوم اكول



 هلع ناو مر جر ١ذ ن١ ناد ايرث ةداع تاك نكو لملبش 2

 هقادصوا :ءارقببس ءاضتلا]ش ةراع هل كاك ناف ةءوصخ
 الداز ناف ءاشقلا لف دانعلار اقل عرد رب ال ناطرشس لف
 دالرق ىربرل ال ام كتبنا أل !مااسال اخ ردو هز ايزل ١ ست
 لنبتل ناذ ايلوبغ سلال ةدهلا 2010 1ذ١هل امداز اههتفيذ
 ىشاكأد ![١ برقلا نم ةرهلا لش ال و راج هك ؟وزبطنال ةذاع
 ”اىدافقلا لف هذاعفلل نيك1 هاف عرفك ادايملاب هز اعمل
 2 تزمل ادخااذ امك مايحلازباو ّ ايل اه اذكؤ يش ال + اضقل رجب

  ههعلسم انالز الاب ءابوضن ليئاعزخا هل 2 ببال عشوم
 معي ل ناو ضيف عفا ابي ابراوع مدرب ْنالع صرماع 5 هلع
 . مح اع دوبو لالا تبغ ةرلارزئبوتحائيمباوئاكدا
  قسرل انا جراد ةوشرلانيئفزلاهطفال اروش و هطفنلا
 . الشلل مودل ازيدعتو ايوم شال ةنزي)]و كعب نا طرشس هبطمم
 مرغاعإبل د هادم آشبن ءاو١ رب اثس هت سلجال اووف 2

 "كلاكوا د انعم الع يراد ازاول |رئلو :دالولا ايمبس مل تروا
 ١ شومالرؤنملا خرم فكك ِنِلَكَف هلخ١ ابيل ةموصخ هل
 ضرما ال ىره اك ,ضاننكمت ةزاع هل تناك نا ىنضاؤل اك
 ام او اذكد إيذ الد هدم ن لكاهردف هنم ]في ناري ةئ للف
 امزباتلاو ىتنرمل او ئىشارل انا ئاعدق تلق ناف [صف
 | قشرلابهانتلا ناو مالشلاهيلع هنتالوسر وعلب نوثوعلم
 || كنا اب مكمل طلاحامو نوش الشتم اىنم اغل اهكحو عتمسال
 - مكعرل ض هكهتالافدقو عرشلا 1 هيلع مزلد اذ اث لاعب هننا
  ةيلاظلامهلتكو او ذر دلو توو اهنا مه ديكو اف هنث١ لزن١ اه
 ' انلقف اكد لعل دنةيآل | مياظ نوئسافل ا مهكتلو او :يآ 5
  هصتكؤتم دوبرإ او: نإزأ ةيال نيش هعاجلاق باوملا 2



 1 تقارن لقا ش
 قب برم وصخال ليزتلا موعد اسعالا لال نر بيو هصتخم
 الو هنملارت |قيزككى بل سو اه لاق هر فك نو دزكئبب ءاكعز او
 ةلعالةنل ناك ال دل ماك زال عيأو هنبايزيك

 كا )) فم عاف اهكأ ظفل و الطا نال بعشف اضداوببو دل
 را اوضاع يفد اعف وعش قف عملا ب ناوي لمفو يل و
 ل صووو ةبركعلاة ور باطلا نعل ودع ال ئبعض ايا ازد
 اماو هئاسإبر جو هيلئبرككا ضل واس اه ادت 'لزن ا ام مكي
 اه ملآحوهت هّداشب ام':1ن1ا] ١اعن هبا مكن وك يلغي نيعنم
 ةيالا كهشغع هلوخد ابالف للا ثككو اًمث هشالزنا
 هب لو ب ركثكرب مل رهو هادعو نفتح نص دعاجزاوث
 هلتادورح نم يشرح نمنال تال! خخ ةلخاروب)
 موعشخلخابب دف اير كجم ايف انعورفكرذف ملاعت
 ظ ظ مهزي] واوريوو نخل حاد نيكد فوز اثنا مه ديل داذ
 ! هنالزنا اممككملنءككرف نوقسافل مه كت]واوكوللاظلا
 1 كي[ود أنلاب زول همت اهساىواملظ,ل كرانوهبلرته
 0 قشر اذ اوم |لاوهاع اهلاو ةنسل المل عنموب أديب لو ا
 ١ ليم ىتدننا لزن ام كفك (دعويل اهطاذ١و ةلوعدم بف
 5 عك هنيّرمعلاشيوحلاو بالطب اكسافو ام اظوأانوعلم

 0 2و ويانا يدنالافدفور كرما ربوىرلا كرت اشج َْن >

 ير او ورغمل ارم الان املعاو نور اون اكاعش عولوم
 ظ نئاسبإل هد هلت ىزإا تلا وربو ليرذ ١ و مظع الا طفلا اوي
 0 عرضاو ةوبسلا .رزنعتل هلعزمجاو ط اسىوط ولو ناعما
 0 . ترو )اهلا عاشو ك الفل! شقو منتغلا كعو نإَدلا
 / | هبل) اناوهد انانههخعزل ١ تاكدقو د ايعلا تكي ود البلا

 0 تلعن ننعم او هيلعو ملمغرطئلا) ادب نصرسر رز ادد ذ١ نومحال



 رم كلذ اله شلونس اد أفمماش (ناد كه يرسرو قيفح
 لوب اء الا عسانا ١ ]سس قلاخل تق لج + لو ىثلملا

 نخر الند اص ضموم ضر الا طبسس ع دعو مع اير [لاسرنما
 ظ ١ طا هندناونعيشس وس حف 2 ل ىاعنذ

 0 اعلا هانز ايم ال شمد ]
 ظ كوبطوشم عزب ارردسو ًاينتام21١ مزال ارصق ةئسدارحاب

 ثنءاوركنل اربيل .ةوول املأ ل 0
 ناعم فو افكت ارضو ورط نم اهي و ةموسرُم اهيل ويب ١و مالدي
 أ لبن اند ءاش هارصغتل الع هرتس رف لنج ولع

 ظ فهلا إلا ثداحالاوتإنلا عاج الادججبجام اما

 2 0فةموفووم اد برم 1+ را بج ويح
 ظ ىهلوق ناف وحول !سلد عزيؤ نيا فم اومن كتكو انوكتكاؤز
 ظ نؤفال ةيانكرشيرف نإ ناس ايرغف باج ال اورب اط ورم نكتل و

 متم نككل ولاف] ب فوود ادرم كلك وكلش لذ نبع
 ظ هوم إن ضعب ءايل هاصرغعب نونمؤملاوهتهناالاقاو ةنغا
 ١" قسؤللتمن ذدقو قلل انو جف و ريتا غ و

 نييركتلازاوزلاو قدر اج كلف تانشل نب ٠ 2م
 ىلع تارا نم وركن يلا نمل اكل افو نيشؤمل ا الون
 ظ نددثوب اون اكو اوصعام كد ءمم نبى بسعو د و4د نايسل

 ظ ئاعهزيبو هولعش اون ابيع تل هولوفركت ع نويراننب الاون اك

 . لافدوكنكازعوزلا مرتب ةنعلااصق اينئئس | لع دادي دشلا
 هدو يوما. نورم اث سافل تيرخأ ةقلريخيخنا جهد

 ١ ب ادرك داماس الفات لافو ايليف لعلب اذ وراتكا رع
 ا سيدار |يلط سرا ان ذخاو وشل ازعنويرب نبذل ١ انخ
 ا / ياالو كون اوزتيازعاض وانو تراقو توقسنب ونا



 طمد جما ١ اويبو ناورعلاوم نيس ١ ثليترو ه
 : ايلا انو يس عع

 وا ا اع مرا يف و ةرثك الا

 ٠ مان أف غلس هريغبلت ١ 120 ابزف

 لما ور يان[ نعش دو هيلقبف حطت ل إو ناس

 يجو معا وسل ام مالسإإدهزاوو هماكو
 نمار امشونالا لعين راف ميلك ناررف

 كوادر !اقما الو ارا اسال 1 تاور وأو
 ىو هريعو دو اروي |هاور ثنعزةب افعب هتاصحن نا
 1 اكل ١زخرد امل3 نا مالا
 زضافلس م“ لإ لعل ناد ونصت ام ْمَدو هنن ات اره اب لوهش
 وينو هيرشبو هلك ذوب زا مذ ةمنمالق لاجلعو هدقلا
 لذ لذ ضم مذج وله جشم: ف

 ملل زكا ع نوفس [ى مود رادو اد انسل عت ارسإ ىب نم
 دا|مل ا 3 نب رلع خرخاتل وركتكازءنونرشو ىنوعمل اب نوح اثل
 ع هلوف تاغددودادوباهاوراطاٌؤحلاولع هن أنل

 مالتلا ,يلعافو قلل عاناب معومرلتو مهورتو منهو
 رتااوعرت نإ شرك نعاوبئ او ىووملاب اورموسا لاما إب
 ىوومابهالا نإ هدالد ةوؤغتش نازشو مك غجالن
 قيرل نال حال 1ناوالحا بالك اقرؤ/ وقري الكتل وئيلاو
 اطر زلاو ىفورعمل ابرع ال اوك ال ىرامتن انه نابعرل اذ
 ة ابرص ال١ هاور دليل 0 ماس ١ سا عدنا ىزعل

 ةرثوايلافنم عفتن قنا را ماشا هيلا
 لوسلم اول اف ابد زم زن ملام ةقشلاو بازجل امنع
 لعب احس سنان نضع أمه

 اس هع“ ويا مز 72-7 نو نو وص صنع »حك 2 هب

 ةساشلاا د ا ع



 1 نا ايما تيار اذا مالشل اهيبلعز او انيدا غايرصال ادا ور

 ١ يم 0
 ١ ناكر مرال١ ةر تطل نلعاز١ مالثل !هيلعلافو

 5" 0 ا اء يض ف اي عرلط نك 06: اور كو

 0 : انكلاف ى طز ةربرص باغ دوادوبا
 ْ لع هلتبوينامد ىلا دام لاوقنف درج الوبو دمي مو

 درو نيزر ركز ازينوركلل اواعد ء اطثل وع 2 ازن تكل ونش

 هيلع هنن لوسر لش هي ممشملل ةبلعشوب ا
 1 ص الم ضفإمالشل

 0 رك ل هلاو فهوملا بما ةبكش !لاقنميرتص 1١ذ ضم

 ' ىدزكباماو ةرثؤمم انب د واًهبتم كوب و اعاذم [ يس تأ كاد اذ

 ةطوعسمب تو ماوعل امتع عدو كيشمنبب كيزعذ هب رن ىو

 ١ قا لوضع انامل اذه لتنال هع
 1 د اذك اذكه ب عضيتفووم اب دورمإب ايزامز 2 اد نا كن وا

 . .نقبااذال ضؤم مار ال شن كعك مكب الف هلو
 1 / قاتل واو كتكات تويزنتو تورم اءدومأتل مالسل هبلعلاقو

 مجرم ظقست هام منك هن الف مكرأب ار ايخوعرب مكر ش دلع
 5 ةيم[نملاذ !ةئ اه كمدلسلااهيلعلاوو وف انعالفر شال | نحعا نع

 : اق هتنا لوسرإب ه2 نبأكو اول ورانا زع هويت وي روم ا

 ١ "كن هندش !.امو اولاق نوكيس هنم دكمو عبي مشغن كرلاو
 لا اككاول فو اذو او اركش ىنورعملا كنار اذا تنإوسكلاق

 1 . الاف كوكس لووول مات ناس

 0 سس مشنئرلا 10د هايل هجعشسا امم

 ' طم قانابح اف يلمس هن مر + كفلحو لله

 ' لل ةنعلل نافامولطم ]تبت همدنع قنضتت ال قسم هيلاعإلاعت هنا
 ٠ | دا اننا حدس قنحت الو هنعاومفرر ل نيح عضحْزم واع

 . هكلازو



 |" ٌكمالوِشال مالسلا هيدعلاوذ ءضح نمل عل زلت جننت او
 همر لو هلجا مدفن مل ئاذ هب ملكك آلا حف ام امرين

 جلظلارود لوخدزومعال,ئالع]بب شده اب و هلوساقزر
 .كدشالو !كككلارها يس قل ا وضاولل اري زحالو ةهسفلاو

 هاشم هل زوعال و عضح نور ع زن ةنعلل الق هذ اف رضع

 فلي ةعارجر |ئذا اييل هزجاعيت اب ارازتعا ةجاجريعنم
 عرنجو ماها ود اعالا وقاوسالا ةركتل|صرغرص امل ةلزعلا
 مالت ا هيلع هننازوسرلاف فلذة مدزيونعت يذل ازع
 لوسوإباولاق داّبشال ]يمر عادل مشع زين امئارخ يزف رجا ترفع
 نيبال وورعمب تورغإنال و هتن نوبضمد اوبولكت لل اق فمك هنا
 ءازبشلاْ |هتازوسراددلاةرض ]جانب ةديبعدللافركسرغ
 هاينو نوومل اب زم افراح 15 2! ل جر ماقلاق هن الع مركك
 زو هيلع ؟ياليلقلا ناو لتشمل اف هلنتفركتل رع
 لجونتا دريتس نم ١مقس و هبا ةسا صل او سئ اعامرشاع
 هلام تقفراتل ند ايزو فورم اب زم مده ام ماما ال أف
 لاعت هنتإحواؤوزمجو ةزحيب ةنلل هن ردم بشل اكل زف
 مهليخ م اذلانيجداكيرق دوم غ١ نو لب عشوب | ١
 داإلا راو رارفقا الوب ٍتر |يلاقف مهر لش نم اذل ا نياشمو
 لالبزاوو مهوبر ثاو مهولك ا وىشغل اوضه ممر الافن
 تنلعا اذ اف ايرحاص 0| رن مح بفخا ذا هتصمملا نا ىثاردعس نب
 لئكربغزمك ال وا يسم عالم اخ الابعكلأق ةعاعلاب ترتض اريج مو
 لوغن امو لاق درع لول وتلا كلعكلاق ةنسحل اذ لسوق نم
 ,تلزم تاسركمل ا ءابزو فومملابرما |ذازحّرلا نا لومشلاق
 كيغل) الا ازين هنو موب ) بزكو خر وتل! سقدصل اقف موق دنع
 ١ ىلا ورك رعونلا هفومملابم الانا ةلرالا يرن ظرذىعيك را نم غش انالاد



 7 ا ا ا ا سسوس 35 3 َ

 را دسار نر منوع نادرو ا ل وعضو

 ظ رو ورع م ا 1 لذ اجاو 3 لا ععول كالو ورضا 0

 ا ا ا ان لإ شرعا لوكس 0
 0 فلل سوال

1- 

0 

 ٠ طارئ ىيعتلاو تشل هثل اثلاو فيطللا م العتاب طولا .

 ظ ا

 9 طويت لل و | صف هب اف مايقالا طفت الرفرف ناو
 . ىفحإتسا ادت الف زاولل اماو بوجول ا طخسوربو نيالا
 . .دحاللو ىيالئللوح اونرب نارل وركتلاب اكك ١ نب لم !وملل

 ظ كا ةشن نال جال امال اذيرثلاو فلكر يل تا ثيحمرونم ْ

 ةلاعلاشل ائلاطرثسلاو نزل ادحاجو ببن م ابل ذم تن فكك
 لوقت اولرتس ١ اكتبي ناس اغاطيل اولافو موق كدغارقف

 . رملاونماوَن أايمااب ركش !نوستورتبلابرسانلا لور انا لاود
 . م نولعشتال ام ولون نارفت اونع أ تمتيع نولوعت الام لولومن

 ظ دو بادنحال ا ؤدس اغيل ناو دث ثداحالاو تانآلاكذ

نلا نوم انا اعيووذر نع ربك مزاج رح ابرد
 | ةنوشكرتل ابوس ا

 ظ . ياياسالاة لانش الاف تمي ناقش فلل ناو ورك 2

 لرتخخ عامالل زوم مل اء ايوصعم هيطاعشم هذي

 | .٠ «ايالاب هوموسملاو منو دن الش مياويعلل هيصعالوا

 ١ تل |قم 70 نصور مالتملاو ةالشيبر لع

هاهي ل وفئورؤلل يرشد مرخ عنيت انإلا
 ْ 

 ايحاهزنل انف اذا ىزفالا ث طعن اد ءالب نان كى زنلاو
قل 7 هراثو طعولاب توك فر ر ان ةبسملاو ,بوجو طقس نب نو

 ره

  ةبلل رمال لوقنا مانت 2ا3اطمعش ال نهطع ورث ؤرالو

 . مظعو و ةرداو الذ! طنعول ان ةسفل هيلع _لف سفن سانلا

 ١ ءليزس هتثاف طتس اذ اف مالك ةدثاف طاتس !عرثوت قل اف

 ' ةعالفلاحزكت هوه وصمم اماو مالت ابوح و

 يقل اذ لعمق اذا طلعو ىيالل سك وجل دق اراء قس اغلا لع
 ] - لاو فيعتلا لو الابارم ةبسحملاو صحن رؤفركتملا لازاربف

 ١ ةطاسوؤل ابونملا ةمب ارلاو لامن هنثازخف اع تا نحا ا

 مالك

: ' 



 ٠ وع اةساحلاوربرحلا بوشل لو نتاوي تناولك 4
 لتفلا!!هرزازع ال ايئيض ١1د ال ا طرتشم الو ءتتطو ١برشناب
 م نوم علب هوملو ل نانو سبت دول ا

 سادلو نورعل اخ ازكي و لذ نموخش ع تلعن امئالو قارا
 نبدا ازيب اهف اورو !ذذا ايف اذ شو هثدسكو ذل اليل ٠

 ةددكد مامالا كريذا انزل اذ نويعل]ءس و هيلعر تعط ال
 قسوور ادنخكشلاتس ماشي لاف ةشلاو و قزإ اشم ا
 دهب ونرش لاو و قش اهزمظ الل اةؤسوب اباًةيابخاو قزلا ْ

 قزلا نمش ال ءامال | نذا ناك !لاؤ كو ئؤلل ىضافلا بذاونو
 اقريغشلا عماجغ اوبر ل او لاق شكرت داون ول

 الالافو «اسإل] عرب وعو نهاضوسب اراه هزه و | (ود وا اطير
 يوم د 2م ال اهيدنعو ازلثم نيغاالو ارعسزوم
 كوررنل الآف شيش سد ايتملاو ةارغ البط هاك ؛ انو ويل
 إل هلق متفع اذاو مالها ل

 ومو يلق ال أب ذيدل اولالع ب سحلارلولل ناملعا انانركذ لا
 و تسلب ةسطلوإ بل و فطلل ابييمنل او طنعولاو شرمثلا

 مف باول ان ةبسملاهل لبو ءوضلا ةرش ءالو دبر يل او فيئعتلا ظ
 دحام لكامل ادرن و ءرجقيرب ودل اول ارم العيب ناي ورظن
 بد كا نامل انهلخاو اهيرموابصغوزلا مال لاما نبقيب 2 ٌّ
 لول !لطيسو انّتنم ربحاصو ارب اظ بنك اذاروزل !هد ايشنف ا
 عيب هل حش اف قفل او بيبزل ١ناوزرسكبو ,ن اطمحنم وفنملا
 دلولازمفو تشلاو نضاىالغ بالا ارب قاوثبرسارومالا

 تطين] ظالاوزطإبلا ارووشنمب ان المزطسو ىح داش زب
 طضسلاو ىذالار ارتمورتتلا ايف ]فنا ادعس الو5[:5رلولل
 2 موزلاو ريتش أوم ةجوزلاورسلارّسو

 ا -

 2 ذوشنما



 يول (ناووستلاو رحنلا الادعم لاذ رلولاانمرتشم يفرم الاف
 ١ دروروزودلدو هزرمشحو ةبت هوز )و طف دارت ل اثلا
 ( تيبزيشسح ع طقس اهلارقمو توكل اع درو اكرم ى زنا
 .(| رم الافد اتسال اور ثلا ماو هطبض نمي ال ايم هيلع مولا
 1 ملاعل ترم الو ندا ءهنملل نعمل اذ انس الاوب خلا نال حلا
 هيلع اعلان إوْعالو ةردطلم اف زينل او هاج هبال
 | ليسو رك و رص اوم هراراهم هنتاتحا ل ملكك هيلقن الا ةبسح
 ١ ركز عماذ١ازكو علاىفعت الز ف ةورككاىنونع بوحولا
  ةرافاةدعاويدح !نينعم هيت ابلف عفش ال هر نك نا ناكو
 ١ <دابنعا نما صح وهوركهف وح آلاو اًءاننماهيلعر اكتالا

 عفش العدو أب نينعل اعابنح 125 ال اروح !هاجبما نينعملا
 . ديل اهب يشل هيفكمب الذ لكننا برضو مالك
 ال جب الودصا بس الوتح) زدعم نا هيلع و عضاومل ضمد
  ةرعاس))ا,عود افلا )'قصرب ١١11 ةرملا همزل الد ةمترم.
 هاعتئاقبن انل ا قرص اهمزمتف تاوكتملاو ىلظل اؤ كم لاو نهرا
 تضاف 2 ثلا هدد ل ال! دوحو دثل الا رتل اسف نيضماا

 نلوم ابوس ئلاريكذنو مالسالا فمشدر ايطالى تس نككو
 . "راه بمب ناره هاردكد 5 لقال هود خائل ادوحو ةعمإرلا
 . « قسافلا ةجاجزى مرب ناررفب امل مزبركتل از طس نككو
  لافتكمو عدد 2 ىذل ا دوعل ١ يبغنو فل قبري و عساي جب
 . نيو بجاون يل نمو هس ب ضش هيل |لاح لا وحرب ن | هنئك و
 . كر ناو هيلع«وراكاراوتفا طش لل و ع ةسموربلب مار
 ١" «ضارتعإل ىف دوف اول ]ب تبسلل عرع راقاو اهباعصا لل
 ١" دايعبوب ولام مون لحرت1ىاراذا لاصيم أف ةهرغالا و عج
 ١١ (ينولّن اود ناك و تلي نا همبسال هن ةولبق هنعيب ايزول



 م/م مراعاو ل ضلي او كر ارتي نارعسو شب الميول
 0 وعون يرطب نارعسو م اينولد د تشسوا ٠
 هاحرس 5و | ثارككلا ور جرش انت مجب ةااذ رفلاونفلا ظ
 مسن عب نأ و اعل إ ]ب !سولق ثوتن ها ؤش هلا ظ

 فجباماواماو انسب نإ غني إب نيدل هل بصو الفرت اريغزم
 نا طش نافل رظور لا طا اعرف اذار مانا,
 لاق اواعب امص ا هعم ب دلع ناذ هيلع دورك ]هتشب 58

 اًماو قلَصلا سو ةطاونل
 2 النك ام زاعلاو معرب لاكن امجالف هذاثفروا ظ
 انزداو نحلل بشت ابق لا فايتيلا ٠ اونلاو ظ

 لمقال شا ل اناا نر اس || ايهتيصحم بوكت ام

 ينس اند هلع امكان سهن ام كاك هيف اخ نزاع ناذ ا

 وي 9س جريفد ال هن | نط ذاو هيفمام الاد |درسم
 عطل ادع هورمكأ جفن لوم اوم الا كب ميش لاو

 صيف م ورك او روي: او نجم! ةددر ارملاو امثمل !مءالسو

 يرو لاما اجا اعلاو رمال عجرت بلاطلاوبولشا
 قتل قالا اما اهل لاعزو !لوصملا نييك لختنل !عانشاا ان ايذ

 معلاووركتاول ضيم ا زعويرل رس از !بسطل اريخ اتكك دش ١
 ”مئأز عزملت لاح ننعه شت اخ عييبقن, مدهتلا لذ اشم لاعانش 84 ظ

[ 

 ولانقتماء هتبزج هباعص وإن افلا عطتلر لاول هيلع
 |ْذا الا توكل اويرهجرس, ال١ ارثب و ارث ق'ازكو ىلا ]

 اذا اكتوكتلاروزئم لعاهناوف دور بزب ةجاحؤنُع
0 

 1ْ داملاو ثئولا لاوقش

 ل تولع داما راوتس رت هلم زوج ىلا نطل لعل
 لالا هنو ملرت هرقجرب نادعس مرحلا او نا * 5

 سى ١((



 ولاؤسلاهركازع عاد ١ اكو اًرحاو اًرمم لاربع ملو شد نارتخ#

 .ايربرش ميلويول اكو دحاو قوس هيلع قضم الو لكون سبل
 اولموام الا ورزح ,كشواربجرس ال نم هتك هاعالاهمف بن
 7 1 ندل ا ظب خال طع سرورجادحا حجب يش )د ايزجاب
 ”ملابتونب نوبل ١4 اماو ةضارم ال ةرارم ةوكسوتح كومملا
 او كلمن اف ملعل اء 1 !سكرمج غانل ا ءاماو فوق امو مولا
  لئلاو مود هناث لشن تهد حاوببو هسيوضقن وبي و ناوث
 1| اتاءاجلن اوف اماو ةخال ١2 هباوت مورد لبست حاررؤال د

 ةقايناجاساخ نايل ١2 مق اوطل اك ملا طوّقس هنعرتعم
 || ةينللطارت اري زع يزيلتك ةارلا قلب جب هايف مشرع
 ُ ه. الامل ال و فوسنل كيم ابكر نخافلا
 1 الةيتل او. رئلاو لنيرمتل انءاسلل مارين اهم ”وجولا
 هندا ل ذ1بكوجول اطتسسال اديذ ةبسفل !عاج يمل او ادإيرلا
 ظ ظ لن نش :امرىئسلا21لاما او ذ اعطت ع الف مرنم أاماقنلا . مراقالإب ايزو ناو دكذ ابتغس نككو ةبعسم اشيا || هيضزال بلل هيلعبج ال هتبئهعصنقو سفلاركت كري طوول نإ لبس هلال ةبسلل نط منج ةبيقلا دوم هلخداوردل فاض ا ثككو ب انا !تلبس م رككاول مناع '
 ' ةبستل رئا/لاحلا لاو جوم دوك خامل اد نحل قنجل ادا جصلا يرطس - مفنرف تضحملا وم عاوببو هس عوقدلا ودلع رو لام يوك قالا اهنا امؤرثف ةبدل زلات و صن ماحد قفر اذو ٠ "  ليبارب الور فوشرت/الونح قب العلا يلق نوك نجما باذآرل .ىلتلا مدان ايْؤ ناكل ىحانث تاجر مالا زلتلعو
 . اذانريل غهيلع مر اعلاواعالو فل بشرم مين ناىعداحآلل



 هيلع ثادح الا ىو قو ةينح ةشنجال ب ةولخلا نا هيشنيل و نظل هتاسا ظ
 0 ةمتيمعم دانا ما
 : تايب ادو يسون اعتب اتسئزا ورمل رعبإ ]رباط

 نافل اع هناد ءقيشل] ظالجويضاو ولو
 ١ ا
 الاد ؛ةيممم تس لاو ىلرناهر ادرعوعز ا هأشر اواطاينس هنؤا ظ

 و دانوالاوريماولا نسر از ١ عيلخ زم عميس نال «ايؤلغاو ظ
 دارل او تيدا ا فاو كركم ارتب غو للا ناريس
 عبس يف اشلون كيال هاا ا

 زا و مام الاى وذ ثروت هيخلنلا ورث هكتالو |

 ش
 ا

 ا انا هلسمزعمل لام ادمداأل رجب ملعاذا

 ةفلاو تنال نو ادع هيمن دومين ظ
 او ص الاون ماعم عاش ام راجبتع مركب ذا ىفاشلا ١
 نطق اهراس هد اتعب ززش يذوب او تعلئلغ
 و ىدوبرلالع رن اكسر مارون مهباع زدت دحاو لوسؤج كمال ل ظ

 حلو همم باوضلا وتب نايا عورفل اذ الخ ىراصتلا

 0 زحل اكو مولا الا ةيسحت إيف نيانافلا نع ظ
 يلف اغلا هشن عون شيللاوب يقل الاخو انل عالام نس ابتفا ظ

 لاو لأ زعاد كهندادجو مدس ناهفوعلإ ماي ىذا عش
 عابس زيزو هلتادحوديصذ اذا مال هنن تتم“

 او تنفك ايره ارو ةدتتاه) ذخ هضن يت وما ناو

 ةاشاهيسفوراو ىمول طراقو ايد غ اقف لوداع
 فكوولابرماو ناقل ةضفل اعبزاوو لوب يب و ايل الوقف لالوتف

 لكن اليككئ هاب ام املاعؤكر ناو كام امطعرص اوراكل طناو ا
 :اهتناراعورو مكتانوسن هزل ان سانلا نهم اناهعم تنك ا

 34سنة (يسي(1جببيفسس فاحص
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 الس مج ل” :

 00 خابر
 ناك“. هس( ع

 فلك 2 6و تلاته 2

 فرك هيلعكك نا ع م الف ارم موحا كلر اذ اور نأ

 12 هب 0
 كتراقو حمل اورشلا شال © هناا ةرصلا
 روان اباهرحن ن اكتاوس وحل ادلع جبل م 0 4-0 ع متثادربشلا حمري طبل خد اح متم داسرتل اًريص

 الإ ك0 ظ
 لقاها ساكن اكب ا

 هحأنجي هءاوقناما فلل كيرساتلا ننضتتملا ع
 .لرل ا رغل رب ابانيفو دخالا هر و ةليعلادخ
 هي |عرغادحا فضل سخ هب ىرل اوبد اا
 لح 0 او ماغلإو زمالا لم الاطبلاو
 0 4 6 ثيل ةيتلالا صاب

 ب تا ا
 ل
 رضلاو ١ انامل اك الائان ار 42

 يس اج اعمل رو ذا رغيرب او مالل ا
 لال ةنارخذم اقانثا عضل الملاو 0 نايف او علا 200

 هيفي ذود و نير
 رويظلاو هاوس 0 د 5-1

 وثسلا لا ييطنملاو لا اع ساعو ووتر ئ 1 0 عرب

 ١ تائولث ذاك ةذخاث الفرك اذ للا ثم
 ظ ب

 لا دسم دهس سو الف ثايرتل أرياب
 يصرح لاى نزل اوتاهفزل العا مهو نفاد

 مالم

 جس بيصير وجوب عخ



 لباب ايدضم بل د الان محول اهني 105+ اعّطلاو ازثشلا
 انوا ةتااددوتب اذاو اووشلاوفزنلا

 را :انتاف ىررإلا دوت ىفيباراف قرط وا

 ايولونغلا وف ماسقلا, حا ناو موّضلاو
 لما خيو شاش او اضف ناف ايم اص أ

 "كفا تهل ام ةغلطي غانا نطل اةرافتواعدانسزوعواهرب
 كلغلاو عضال لون6ربعايصؤتف نافل الواتريصلا

 ىهددع ناو كايا الةمقلاهيلعف و : اريلا اسم ظ

 ا لع عع ازكو هيلع ى لفتح ثلا 1

 العمز محرج لك رسل متل ورشل 504
 2 ايطصأ ودرس وجتالونلابوتقلا الار

 عب يجوع يم دوبم - دناو هنا هال اك ذ ال ا

 لكآام هذ هلعف كد نم عاازلا عمل ناف قسوم اكر فينيل
 لجالو هيون اود افشئس ال ىوس هيلعؤشال الاّ و مام الادنع
 لالالهد اطص١امركأ مهل زوو ل الخدا «كأب كبوزل

 فوه دمك92 قش داع وزال هبل الوب لاذ ُةمي
 نر اك#: الا قب الانا غلريو ىلا تملا تفس اوغل لثؤومل

 دكا ةادتملاوؤب تن لست هزوزعلا باعت ر اذلاو ةتللو ةدوعلا
 70 اج :) ب احا 4 ايركَ ملكت انطسرتد
 اكن هنا لاف افلا مانم انجز يذلا: تيد | أىاقك هنن هيمعلا

 لزم عفن اورع هنتااوّبسف هنتا نود نم وعرب ئزل ا اوبس الد:
 مرتب) "ندرك رن سو هيلع أمت هننا لص ىنبلا ب امهم !هناكنياح

 تساوي رع جاحل نيب هويت نوعا
 هننارور نم نووبعت امو مث ملوق لزن ا ىنيرسابع نب الافدكي

 بمب ديار اناو مروي م ددبإ موق شنن نمو يوما اوس مشد ل
 ًورص

- 



 ل اهبل جيو توام هديت لان متيجبصح
 ظ متوونل اكن هنتاب نررفماول اكر اقكل يغ كاذ بأل !كلرلف
 ظ ولو اون اكو هتنا قلوفمل ضلالاد تاومشل ا قلخ نم ين

 ظ 3 مانت قعيزيلكه ادلع اًمفشرتل مانع ًالادبعناما
 :مد لاله دنا لالا هوج د رنب 016 همه مننا

 0 :ةابذ حن اضل غاومهرل ابالئاف
 ملك يول | نوهت او كت ماشمالا اوم ىمد ب َمْلاَنا
 يلوقل تهل اتش( ات رج انت هنت اذ مالسلا

 ْ عيد ضر هد اخ لامتو هنلاةنوقن اس اسا هابكؤجااي نزلا

 010 ا أبن اهكلا 50

 تاعاطل |لوصانب اب الام ايلا
 ىلع وقو !ذ١ آلا ةعاطلن اكمتش ازين اباوملا رانا تم

 | طا للجو ماظسركك دوحو و
 ا لوو داتا 1 17
 ' لوز اعرف زمومالاجإ عا ا

 1 ١ ملرزلاوعذ كرك ةزيزخ صرولف كتضفلاوخفل ار ايلا
 | دياهف رمال عت ىووملإ اور اذار اعز ديو
 0 مك "ف ايرنع يك يشير عوز اذ ذك عمال العن نا سرس

 1 لاول يي قبس زحل تمص
 ١ قلاب هاوس هنموزلانيظعاوب دمعم بورك ببسي نع
 1 1س هات لوفي نمت اين نيكو روسنموب الامور ع

 ١" ا ملال كراع قش نينا رقد
 ' مايمكو الستان داوجلا لق هثوب زك اون كنك غازبا و

 ظ ا 0



 1١ اساعورمرلونلارعور الاينزذ هم امو فديو مدون اقري
 انا ًاصاصش عرب عا اقرب زهق عب ةليح ال قل لوثش

 اذام امالاو راو تلاد زخ 42 هيقحد اش ننال عزل نمط هلل
 رييسرلوتم قاف حلاور :هلعروو ْم ؟1) نونعسل تاك فر(شلارب
 يالا ينم ماسمال أش سي انين ه4 نو عئالإ رباط ماعم ادت
 مهل هال هنو زيد عنآل اعلوريزن اركز ابس نال عت س اتسم
 كفرت (ثب نامل جب ل دع اهسو ليّ يصبو شا:
 يسوي < معاهشلاو هغاشملا باب . و سحوب كلذ نا

 نارت نم نامجبشلا اور مالشل ال ووم 1١

 لاقرلاول حف اهل. ويكوقززلو سر منرسق ء 20

 ملا تف تاتو هابا سبك ملال اتم

 اوطاثالو هكةنتال اق يمَشلا مو مزعورللا ف تأ جمملف

سل قا لاق قيل ناد هبلع تاور ماع
 ب *:الاوفو

 ميغ الاون امرا فوؤغو منا نس انتاسو تبا
 2 هج عسا اضالااع وكري اولاكولا ازيا
 يا سبع اركي ملاذا ىلملا

 ملاو نيريس نبا لوقومبو اسس انواع ديكس
 اس ا مساركرت ملاملكءاطعلافو :باز !يب طن
 و د كوري اليل 1 موك يوجعك ٠

 مودع و اورو ح اد عخاشلالوقوسو ىو رس اغزبا
 لوقوربو تاحاويرس اي ناي لماع شل ةارثاإلا
 ,لعإوزلو لالا هذممم ال الرز ع وكلا ةؤششح ١ بايع ١و يروا
 9 ثيم ارك مسا ارك كو لعد اهيل لسرا ذا قرعل مالا
 و ساد لتس منامو نإ الشلل دعووم احانا عسل د

 ١ عاجالايلعر فعن ا اًرعدمقلا+ وثم أعاني و رام 8- 9 1

 26 1123125212 22 يتسلل ست ا وو ص عر حل سم ممم دال 2 7
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 قرش همر ى الما هال اجاورجاللنرخرنم مز مانو
 فا سابع يع نمو عرج ناو كيعرط 1ك
 0 ال ءورفلا ةلوزم ناررعل غباش ملئ سوبوب لاول
 | كمؤانقذشال همسز وعم ال اوفث ول ت> داير الا
 وهتسلاو باذكا,لؤطغل ساري نل خت ءاقد امو عا احالل انام
 ىتح ةابنلا لاح اعالج ثيحلالونلد اقوم اجك عاجل
 اللا سات ال عال عند[ لاد اان كرتون و طش أزيل
 . مالتلاهلعوشل هيكؤوفم ايرث ةايشل انا اذلق ةنزمفالذا
 ظ ياا ةاترعازن اعز و نالوا بشل اوال تتار علت
 هاش الاونررعرل نابت شل اضالا نالدكد انلؤ ناو صنن اد
 لتالزالخ موصلاز وشلاو لكل كتلاح ةيي» اهلرتْش اللا
 نديرو قلن ال يحول ء عامل و اولقل 2غ ئيعد
 كنراولى |ثالط الع كركرب او قيرغ هزل اح نال رئاغلا
 فال تاو نانا لد ل هبة قر لم

 لريالروزوموس وتس اننا ؤحون ىلا ماهل ام
 ناك حرك ىزي بلوس نا ويح قلاع يح
 هلل اا رتسوس مالساشلابوتطو ٌقيعديلع
 رلاةلاج اهيديد زب عال اال ةلاحب هانا نو ايمام
 هزملا نلعزلسلا ءالونن انااا ةلاحو!غيفتناوا
 اس اكول ايكا <|) ات سم لش حل ةلاح
 + وفا دانك جددا

 ”/تهيتخالا ةاكك ءهمشلا ىو مود عزل اع
 علو هاقولو يبل لعمل زصاق قاسي د
0 4_6 

 0 نإ. تعملاو ارزع عقمف هتعب

 2-2 وسانلا



 0 ا
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 ا
 ا

 يلا
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 السيال زهر شل |

 ([2 4 0 هلك هز "ل ممرفنشو تس اذان

 ظ و[ 4 ناو[ ]لك حذو ننشر واقل ماو
 فيضتت'نال كالا لمت 1

 ا 0 ناهركو
 رهين [ل وسرروم ثم هنئاعسر و نان طم ان البمتم
 1 ااوصوميمس تناولنا 20 الرفئال ان لاق ناو
 رتب حرك جلاد نالق سوا لوسر بيزو هناا مس لوغ ناو
 ير راج ولاو موحللا ةكزملاك نمل او تدير مزعل دس! رنا
 زاكدول اند داملازرضنل أى موتلملا وبا شلاو اعطلا جر
 فرعا زوو رو تاغش هرلع الاول ادوالا
 ملف يزال نبا يفد -

 3 لسيونجازعو ىناكشرثل اعلتف رل أر ايي
 ال وير زصرتو نيج دول ارح او كيرلا و دمونلملا م

 دبي الع اوممج ١و ةعبرالا ع نمدحاو كا طق نم
 عدل نال الل 2و ةعبرال اهزيرعل اعرب نمرت 2

 ا ا ا ايا
 قأ م نموع هه ذ داق

 00 7 تا ئينملاو م هلم لغسإ
 5 معن داب نيش و حو رف زو زةبشح د ادثع
 ل صننو هقتأ ةاكذب هلكأ لح هنلخ من اذا خآ

 ا اب انماب قش امرفعب ايركد رو
 الشلاو نلشل هيلع هلو سرل دءاغشما !رتكهن نعل رمل

 7 مالا نانا تمس لاحوربل الص نم ةلما لي قرتؤم ١
 قش ط ارم الع تاواكتلاف و وش 2م اعيش اون اك

 للرع عوالافد عجن تمعن الو عومضاف



 466 21 65لافو لوقت الو اعين البكب اورصتعاو مكلاو و

 د اويل! نالعإو ضمد ءارذوارصوغحت نونسول او نيمْوملا
 ميز زملاراوج الرسول نيل اعمل جوذلأو مونل لا
 هيلع رحب يلع أم
 كدر ن1 )ا :اصوهو قملا مث زقرت و دل الشد عدد نطل نع
 اوفرف نزلا نا ىترلوذ تإيالااه!ثداحال ا تايالامذ لع
 لاف مال لع هنن وسر اوضر باطما نمور ةمالا . .ةوذايذلاو زي الورم من ذاوتف يذلا تدل نير نكاح اننا وانرككردلا تيل امنركةرينعو "يال ان د
 ناوص ١ أهشع لون اكو داو نزلا ناش اعياىفر مص اعل
 . طاع رزه ناو اخت اذ همال عنج نم داوس ال بإريم او عدبلا
 يبل اواو الاولي اسو بدع اه ةدوبب ل اقرا ارثب ادعزلا ولت ذا قول اى |لسسل ١ وعش الو هوعش |(و [ريقنسم
 نال الدال رم !نرسفلا لوك ل زعاو مكاو و ن) الش اذ اوعفنلإ وى ١ هيا سس زعمت قزتف
 و ور ا اطل او مالا هيلع لس .لظعا داوشلا ا ري دش ع 3 ممل ازعانالر انل| :لخد و مكدزلا 0 ةوزورف و لالضلا :وفورزفرشسررف مانع قد اذ نمو ماعلاو هقنل ]ع ااعل لب ادزع ل ءامجل رمؤاملاو اوقرنت الو ءلوقر رقع
 هعاجلاو هس ازباباقيتملاةيجانل !ةّيرلا' عادت !زيها ارم
 طخ ك,ئالزخ و مزننف اوم ءرفوتو هطاغحو هكدّشا ومن ناذ
 ّدلا ثيداحال انه .كيكع ل امل اعماق عزرا اضم تنمو
 مسالوسر لصلاة وعر ٌمراس ارب نضايرعيغو ادب ازلوق قدصت

 ١ يعفو اننا هلخرب امف دش دوف خلاد هقنل لي اممويرجرعزشم

 ' كلر وبل ظلم :ظوف انبلع] ند لع مهي تاذ مالسبيلع



 حمتواهقطعوتن مكسو!لافانصو اذ قوم د ل
 بس ادجد مكتبته نم اف ايشبح اع تاكد او ةعاطلاو
 نري اندش ارنا ءافلثل د سووتة ب كمكمفرت ةلكخا

 كافبومالات اسحمو ماتاىرججاولا ارايرطعاوضعو [ماولسم ' حب
 "ر .ةيلغل اد كرو دحاهاور ل ال ةعدبراكو :ةعرتإك ظ

 «كباوجرعنلابزعنلإو دحر م ارنب اعةااكىتما لعين ايلا
 للسان ناوركد عنج نبق 2 لات ةيئالعبتا2مرم
 نسعسك لك لد لع تما قس هلم نعبسو نيش اع وز

 لاف هنثالوسر اروع اماولاق حادذلمألار انا:
 0 ادوب ١هادر ةعايبل بد 3 25 اح او هيلعاناام

 الوؤسال كت ءاخير اجب ماوق ىنم روت ممزخج ناو ياور كو

 ا 9

 0 اينما ع ديل الماني نيفتازلالاح مالشإلعتش ووو
 0 :لالضلارهك ةئلس ىدزط داو لك زو مرلع
 مالطا نم او ماعد ماعل اومن :مغث ايبا 0
 0 هت ن اج رونا بخاس لام ككرح
 ءاملارن نو هت اوبر يغل الا عت ينم نم شرنللا شو صحو
 أو غيت الشمل اان نايول و اناث 6

 < مانا ىذلا ان مرباعزتاد ءاوق قاروعاب علب شت نم مم ل
 تيلي ليغ هرعت لشن هرذف هيي تل اهعبن اذ لس افانثإلا
 ريتل كريس هدا نيجي ل ال
 متافرمظعال اد اوتمل ١ اوعنت ا مالشل اهيلعلاقو نيملاظفلا
 املا او عينماكا عاب زي مظعال اداومتلار ال 12قسم

 نم نيا اع نيزك اهيدع ا هيلع مك ام لاو سايل هلا

 -- 0 ست سسوس سلا فس وس ل... تنس

 1 هاوس طبجمل انف نويتن اين تلج وو نونا ختي

 ءاب

 دافتعالا



 . <ليقابا

 البط ايهانعامو )وبن الرق مهومش اف]عفساوُلوتلاو
 ةالطروع 2 معوؤلاو ماو مالسالا كر )9 داتعال اكلوصالا ف.
 ' افلا ايف ةجاحالف اهيياشو ءانل تو غل تم ىضولا١
 هقرعرتو بل ملاروج :عبرالاة م01 نيرف ىتف ازمزكؤب عاجالا

 لبس بل له لاققمل اونيرخو دير غاط و طخاطخ يي لرسوم
 بآل |هوعد |و أعغتسمولاص اره نا اورو ميل اوعدد ناطبش ايزم
 <لامكاو ئمبل الع حط خلا طولا ا ناكو تاع دجا هاور
 لرجلاودرنف !ذه)وع بل أو *اوي ال الل يه دمرت ا د اشم
 عدو ةفذ نبعسك نبنن | عاوقرت نزل ١ مالك * ضواملاو
 لاالعوؤقو اموثلف' لاف ةطتع نب امل انتكذل نضع ايزك
 يود ايرلعم اعرب قل الهدح ١و زك اذ مقسم طاصإع
 علا ورم افل [مجوناإ تسم كبشتل او ءاعر الأ سيلك كلغ
 | "سالم العد ةمدتلا وزع ةزا مزيل عال
 . اوحاو مالشل اديلع هنا لوسرروم "١ ثماحال 2 ام اوعمح
 و نيالا ةباوقلالاوحا١ اذكو هتاؤكسو متاكر و لاعف ١و
 د ماص كلئغل !ماهال ام اه ابرهوعبت !نيزل اور ممن الا
  دغلاو نشل لع اقنش !نيزل !نرورمشملاتاذفل ارم اهيريط

 امون ماع هب اص او م اهيلعقنلاروم ارنئرتك ميو درو | ام "7 دعم هر ايم او مالشل اهرلع ةشلاروم ارم تك إ

 تينع او عرش اؤنق او مردمرب دسكم:ى دل نما ظ ني لقنل
 قر اذلاوبب اديب و مرن مي سيزر ا طرت اكتب عورفل او لوصال ا

ب 2مقتسم طراص لعيوب لمن بيرم !ولط ايل او قدا
 ] ١ لعوب سر

 ١ ةعافلا فلان لم مالت !هيلعل انو ل امّتدو بيم لع ىزل المسا

السلل !مقبزو علخرتف اربش
ادوب اوي | هادر هقنعزم م

 0 دو

 1 ذاع زك ادالإج ذ (طبغلا نا سو يلحس ا وص لافد
1 

١ 

 ا
3 
1 / 

 1 ا



 نكرم ست سلا وسان ع

 إلعب
 مكيلعو تاعشلاو 019 ةيحانل اذ بصافت او ةذ اشل اخت
 ةدبدامصرقو ن'مالشاللعز اهودحاهاور ماعث اذ دع الاب
 دو اسم الاس ذيب اهادر مالسال |مديب اع اعارقف
 م قعا) و اح ورق و نمو م افتس ال انس ام حمل اخ عيوتسملا ١
 اذان تشل اركز عفرل يو اعمئشل ل طشن دلو اهم نال مافن
 نا كيدع درر, طصراق د عدتبمل ل احاث اذكر ول !لاح ناك

 ز ]رقت هاور هتعرب عين نح عرب بحاص رع ايست هنتا
 شفااناووغر دومسمرب نك عوق و لاف ةد اذ كعزعو نيعو
 ودّ نمىرهال كر آ وال الضدنعرب تعدت رفل ورع ا لافف
 لافعدحارف ام تاككت نا مىثجونعاوقزفن موشن موؤلذ هباعصا
 6-2 نيعبسو نبت اع تقرت | س وثب نا مالت هيلع
 انا|موعو نيحاو دتم ال ار اذل اد مهلك د تم نيوبسو تلو عونم١
 مياملاهش 2ىتشروتل لاف عتق |قفتو لوو عاصم ١ هيلع
 مال بفل ازهانم ةوعرإ !ةرتاد مروبع نم اسرع تم الامد |ملا
 كاسإلا لطم لعيرملا ع خو امرثل اى ىتت ال افذ هن 21 صف اضا
 دحلان اكدت ايف بوبر ىزسارئعملاو ةلدقل اره هنه دل ١هاف
 مباكيوب حاولا اًنل اه ود يرحل! ب نَدتن امى الن ابيم
 يساماولعف اد افدانل !لوخد بحوموب ام ور رع و ىلَعْش
 الراّثل !اولخد هيلعاوت اص ازك ماطر الا لور بجومه
 مالكاوعماش نال اهتدنت !هاوبرف لفك نيكه اداري !اهم بوجي
 ععمف ةزبل ملخرب هراذل اطر عز م مرح اش هاد
 وةشسرلاو دمجلاو ةلرئملاو دعي . وري اول مقسم وص نا
 ةحابالأو دقارالأو نار ا ءق رع سخر اول أف ديزشملا
 ةنارفلاو ةنوطعتاوريردبمغلاو حقصلاو توملاو ضقلاو
 يلضلآو يزال و يسدحالآو دتحامتماو ٍتَعردلاَو يتسرلاو



 و

 ل نيسو انلاو

 سس ذا نمزكتو دجدس مر عْففا ع وزنك مك 2 اوللو

 ْ نيكد غ١ فرالاطرزمالااولاقو وزي المنافتارغنا ار
 فكما ور اننملاو ابكي قو نوثلثو طانث اف عمبشلاا

 و تتملاملأو جيناماتلاو ع مدور ورا نر راو تساررلاو شاسلاو
 مد

 ه:تؤسولاو يذق اولاد .تطف الأو نطرمتلأو :ز ذل آو تامل

 1 ملا :ثمعم او ايعلاو ةلماككأو تاتآو ةترشعات لاو
 امنوا ةننلاو نانو دقسال اهل يود عنب اطلكو
 نان ؤلطمل كورت و تلضفتاو : يهاو تاعامسالاو
 و ير رقلو قاطو تايراو نقصا قرف رثع
 تق قلو ييابللو تيعكتاو تلخاطتو تماملأو تذإملا
 ل امو مرل امخا هوقناخد ابعل ا نولوشن علرذمت ا دط ارآب

 قة شلل بد هش قول ]امها د اهلل لج
 زاعالادولوقن ننل امي عزكرلا امآو ةئرزر او نر اهننأو تيجو
 زلكاوم عذلب لاكي صعم كالا عمزرطسال هولوخ الب لوف

 او ا لالا سس

 _ ميلود اير اداه هلت نوي رز رف ةيرجشملاام اهآو نموبلاو
 ظ | مم اش]اةديتستاو ةيتباغت او دحر رفح مج 92 لولملاو ظ

 لرش رح اورو ناعسلاو نيم الايزو قاف نال
 0 طاف زملاركو) عش او وسلا بالم

 ال اله اتانكمال اذ رت( ضن صر ارمجذ يوزوال
 و لاسر امله غانتع ائرعن ذا انجرخ أبرفل وكلا انلتفولو
 | لاو نقاد تاكو وكما بج

 "لؤب دللا |رهانمرورثس 'ناملعآو

 0 0 افلا
 ا انللوق ال ارم تعم ماؤت نا زط الا نم

 كان
07 
7 

1 
0 | 
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 |“ ىتفمرلاوق ال افاوم نيتمل امو حما ماوق ال اهئاوم ه4
 و «اعيالا] را فكك ضلخلا ون لشل !نسالاعلا نلتخاولطإا
 ىببيزككا لا دوم رتعربو هرم هزم نف كاكثال و عربلا
 ,تعزرو بعرط 9/5 (سه اذاو عاجال ابو اكويذ يف لو اشرمع
 دير اوداوملا كاوطفملاءاطمحلاو د ايتحال اوزنوتأثل) يبول
 ىبانا6:ق ناريس يلب اف لاكت اص فاو ميل, تعن وا يضبط
 لونادبر انكم لكءاوعالالع ١ عرغجاؤو ءزكتو فاه رلستلا
 فلكل موص زممف اذن نمنيزكتكا ءايزنل ا هزيتلا را

 د اوسع م]خارب مو هانز صزمد فلل ازين ملافكرلا ٠
 «قاسش هايل اذ نيراكتكاو ءايؤخل ثئ الوقوسو ليواسلا
 قفاوو مرد ككاتمرل معو نيولسملا نؤيرنر اوت و لالض هاصع
 دايوفل ضب ناطر حلا ردد دارلعل نس ةعايج مهرفكك 0

 1 نينو عربل الص !نوزكت مرطمدو عيبل !] ني نم ادحا وهم ل
 1 لفنلاو حرت الع ذك( 2 ميشو انيق اليل د هتعررب فلاخ
 ش ١ 2 مدعم ىلا نمزوزلملاو د ايؤفل/ غل رع م هردَع 5 نم بع وررزنحل عب نذل اهشلا مالكوسل زل نمت ريثل 1 0 0يجيم سس هب يدوس

 رج يرو ١نمنالان دبع اكشفاورل| ناعاف
 يوفر ةئياعؤزز نمادكو هل ةفينحون اة كاعرفالخ
 وتب نيزل مهو ةببط ابل اكو ةفالخالا نيو عامجالايراك
 ثعرتيربع ةمررم ابوئشو ءالعلا هلعبال اذط ار ةعيرشلل نا

 ملل وول اب صك ة فال خال انكمالت اهيلعيترحلا ٠
 مولوتي نبذل مهو هيحابال امكو العلا كو عيط ايلا
 ا نيلوتتا لكهنعاطقس نمل دورملال!ةدابعلاب ملا زسو اونا
 ١ قحمبرساةل الاوماركأو ةطاولل ١و انزل !نم يننزكي] لهو



 الارق الدان ف زلال و
 دانال ادب اإل اتنئاو //وإا حاعسلاو مارا 0(3د 2و ١
 نو ايس يزملابصرال اه م :ورلاو شك باطلا هريس رم اغلا
 ادخال مل سرل ابد باو نرش اوف نارعيزول انك
 اراثلاو ةنملاو يشل او دلو ةؤالاروها لم قكيو اكس

 1 مطولا امهبطخ أ ناي اطخ موهزمو [لذلوطشم ننمرع
 ٍ اومن أ اوصف رونل اعرب ملاذا

 -- * ماوئل اورغاوأل ا ا
 دمافشأو نيا موب هزل و ا ١امك باشرالا

 /1//فولغ هال ١نازاد سوو كويز ئيفلا موب نيوذاشلا
 دازل معو ليلا عيرولاو قتورناعسدرب امكرسل م عز ام اكو
 يد بنش انلاو ةوصننل اضعبز تكوم اش ال ادح ١ ,'لولح
 وب اناكايذع نزف اورل ازم عزي نم اذكو هلم ال او ىراصتلا
  ملفؤم 2 زل عرار دالقيرفعم هاكن اوك محبرلا
 1 وم د ةوش و ةوبنل !تيصو عرل ' جول اب ناذ نما زيو

لع إش العر ؤتجزم ازيكم هلاسنلا 3
 ٍ أون | مق بري الئتلا مري

 اسال أف كرر ادعرب مو اعزب .ىلصملا © دون ع١

 ] 3 ةفوصتملاةالغورفف وزلاو دئِنط ابلاضميو نيف فنم اك

 لام ضوش الوق لئافر من علفن الو 2-0

 1 لقا ا 27 00 0 / يمال
 ايناع مؤقت ذم الن اةيلغت ادعت مالا

 1 رنا وروطباو 7 علا
 ا  هالإزغ ان يظن اذ
 الئاؤملاوعإ 6

 ا | بياوؤلاو وسمشلاو مشتل نمت هواك الاس

 يعط >> ١7 | انة 7 #00“ اس سل اد ٠ د 7-02 يحول - يسم



 م رسم اباه 0 كازا وسنه دانا كراش

 العز اءعفالاعزص ناف ثاروؤ افلا لإ همهم !دانل ١و راززن ١

 ةالازديكو طنا اذكو و ماللسثإب ايراعافريرنم نأ زكا
 7 2 0 وطب _ فص ذ١ ةرع اهل لوط و ةدارملا

 لاق نمازكومززع ميرشلا دمع عفرو ميل يش لكةحاباو
 ريفيعمر نمل وا وتناورشنلاو ك1 للا ونجل اإل
 خي شافع وزن هين اب ناومو احد تال اناورمز
 يح ايل اضف اورل ! عوكل اهل ايؤرغل اره اننامز ون ناراعا 5
لولدل و ميرنا زلاب ةبوسوماة فن طلو هقدانرلاو

 ارا1و ت

 ' مفسو "يزل | ةدنريح موزع تزن رز احتل ساكن | نيكو
 مج ادعاق اور زنك بولا كبد و ةعيئبملانم ديزل السالا)
 ليبقف اضن اقفل طمركد هزي رمل ةررفلاو جنم ١
 بوو باج ايرايدوانئامن2:
 ىلا فسست ىظعلال ملا هك هن زيمعد١اررف عراوفل اذك و وشل
 حيراوثو نربط يشل ناوخا اون 4 رسلان ارز لش الو اعبز لاهو نيس اتجبال نا اوؤسش هلو اوبرككو اولكو اتيشسالاف
 اماوف كد نب ن4 و | عزم مو أوؤمس ل اوقنل | ا
 ل شك ارسإاو هب الازم و هن هنتاا مزح اجا رسثا نا ىلعا

 [اناناعر شاب تايبلاو داير تقال 1
 : اودوضول دال فلس اكاعرعء وق وربل ابرلاو
 وب اناذاضإ اك كعب نأ ١لق |ملعاو ا[ د بكاامو بايثلا
 1اس يل 12 الحليب ناو ىلخ اذ امل هئاذ نكسب راكع
 ..ةجو ارزق ال اطظنعدل و بالو عسل و لطب الوتحلو انة
 ماو كوشبلمو ' ناسضالا ةجاحر كوريل او اسال امبينبع د

 قارس/)
 لوطم نم ب يع

 كفن او :. دالان اح اللئام ماد امو ىلعاوطسو !و ثا ث ابحرمد ثللدحاو يت د
 5 ىلا د 17 جي يو 2 بر نم دسم شط مح
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 ” يعز اجب
 ةروزفلا

 ظ ف عقو كك نواج ناورؤزرسالا نه اديه اكو نا رمو

 و ايطاسو !:وم الارمخح ذاطسولانخربو اهب الو ايتن ف ]] هدو
 اد اورجيؤشلاو ضرس الا نب اهتاد نوت موهرم دودالا طلح
 د ةداملاوفومؤ كلداغ برشلاو فلا غد الا ن!ءاعاف ارم ثفع
 همن ارزعرلؤللغش فب عولل أو هدايا نم عنم م اءطازتت

 دير تنيتسو يلع اعنا لص ]وقر تعر ارثعال اوببو ولطم طسولا
 ضع افاووزستالو اوبرشو اردو / امترروقر شاردلاو (رطسوا
 الث كبرش لانو لاون فلس زل ازم ار الهش ثسنملا

 ارادغملو تالوويقب او اتالازيكالو 141 روش

 تا اووي ضلاط الج عش اووغز اه اف مرد ارثك
 ا رئاماو عبمشلافوعلكأل اكد اوز وحب او موشلا
 ارز ةريش هذان الت كيل عع افلا
 ظ ثريث ”ديزطاونح وهند يلطف نجلا نيو ذلة نمد

 ا .قاياز ريكا نؤهشلع يي نغا !اعنطرلاو تاوسهل

 حبلا ةوهشرعبتتو ةذ اعل ارع,نرر]تتو_لق اسف كح احلا
 ا انل ام او مرعطملا ا يلا ةرشو تادوهتا

 انلاو يزل ذاع 7 مات مس اى ١و ثاسف ادنلا يوزر
 ظ ا ماىتك الابعد طش ركل رن م

 لل او كشازذاوأت وا زهضوم افلا
 اهكابذلابال هلحو دحا عب 21نطبل |ةوينس + مل ترظعاد ١
 ظ 74 اويفزلسال ادن الذل هاد هيك طنفم وننغبورعو عشا اقوف
 ' هربوا جالو حريقا احزإ [ناوبشل وف ككالا 5 نمو قرط
 ْ نب لااا اق فاس لانو عوص
 ١ مالوفسام هرزو ابرك ل اب انكلكنم هوه تحاول

 أ لثناملا موقدعن اموت ف ايضال ابوعرب ناريقفو ا: ةعاطتال ع
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 114 وامين فح عدي وربط طسو طكأت نا فرشل ا لمس آن الف ماولطتا !
 سلب و نسائم هرب اع كنافه نم فلا امك
 افون اةونلا هعركات نا خس )ب هج تلق 0

 عقرب امهمق وي وشب زم نات وعزكا ١ت ذا نول! يعن
 ا صد «ناثيخذلو اطول اتاف كال هنكانو نالهلا
 َ 6 و رو ال رجا الو اليا زد ا
 / ب 0 : + ىونوزسفلا الو موصلا فوف كالا ومو م

 دصغالو 1 0
 لج 4 ىو كبر حمانإو نيف اعل مد مكه تانافؤكالاب ززَتلا

 ب دانل داع ناجل امد أل شما وللا
 0 ماعنالا ا يرحا وجو ميق ماعثال كلود مر ىوتم

 راع كبت والام علل بزمولاو دكر كرف تدري غال كلا
 ان 0م ا ب

 :اكارتحا ئه هتال م الإرع ةلو انهو تشل لغد وألا ن١
 هلوتدكشم ان ناكل علال: 22 ٍ
 هنرأون مناد ذل مالا اذاك مهل كونراد ظ

 ومب
 ذاتي السلق ناخىف ء|سال اون حمض هيرعربري لب عمشلا لك ست نا
 ىدصق نبت اذ يسال كك ن انعوجلا دنع كال إب ذل
 هلماح عجربو يضلل دري دليل اءالا عاش ناف ذرزتلا
 1 نوك ناكو رن دق هتجاحر طن نمو ىئطعلا مل الاوزو ا
 الديب اهسعتت كك ةنيرتتلا ادولاطمو عرنعا ٌدوصتم
 1 اراؤكب بضل ازب جاو ارسال او د دلتل ١ لنه راجح
 0007 مالبسل اهرلعلاف انا مطب ءالحاو قتلا هك اركاب

 / جس لوم زيشلا اور هاما ةعبس ةنرف ئككو رحاد ام ةركاته#لا
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 لتزين
 لوطم نيب ماعلا

 . نقول ملشلاهيلهونلا عرض شم وبي ليفر ثاكاو نخل اهل بتل وصيغخو
 دنع اوفو علب اكان نمؤملاف اينرللهصح رف اكككو اسرل ان زد

 -. قر رهاهعشس انف ةزل الط اًيحو وثم بايرن اكاد ةحالل
 داعو ىدآءالمأم سو هلع هقازيملاف 9ررتلكاه عبس و

 < ةلاماله6 ناثهيلص نم تالكمد1 لي بسك نطم نم رم

 ةبغو كرهزتل !ءاورر هسا شلثو هبزشل ثلتو هماعطل ثلف
بش !رهاو الش اهياعلاعو

ع اةارخ نطالصامنرل !ءع
 || ور

 هيوم اهوج مو ابرز امش سانل شن [نا باور غو نشل
 يشل يرعب ةعالا اع 2 ترحدالبإو اوضر ةشد اعزعئور و

 وع, ولد تصوف مئاوب ١ د نمس موطن نعام هوقل ناو
 ظ قل الك اسرل اها نياودانمشنعل اد اكد ىراخل !هاور مهتاوبشم

 تلك الك و مالشل ا هملعهنت ل وسر غارت لا وشر ةشس اعرغو

 .هتجالإ|غشم د05 نوبكنا ترج اما ةشبا عايل اذف نيم مولا

 هاور نول تحال هنت او ىارسال نم نير مون 'ءاركألا
دد تين ات اضف الامور عد ىئيرللا

 ٍيةلا

 كاواور ايكو فارسا هطل ان مل ام اوق صن و اوبرش اواونك

يع ابونا نملاج بوكس مهلتل هيلع أوو همغو
 ظ اعفتازاول ا بو

 ةةرشيو بابل !ناول اوعلمايد ىارشل !ناول !هنوبرثس و ماعطلا

 ضال ارط هاو هريغو ةزرطلا هاو رونق اريل شم كيكو ان ماعلا.

 خلاه ضع نو ماعطل ط1 ذ 1 نموئمل ديبو وهج اوم ةرتس
 دح !لصودماللق اس ماعطت زق نمو تح اا )1 اوركألا ىست

 . (اههن لقت نال ادحاو مون نمل كانالف تحال ا نم ماعطلا
 . لدقف ناولالازمكيغاملكاو دحاو عيون نم عبش !١١ ,ذاو
 لهكقح البدو عونك نم كابن عاحؤ سابو عبشلا قوف

 خيي

1 

ْ1 
/ 



 ام اسعار اذكألا نعرف د ناول الك وجب زم عشنا نعي ظ

 أياعط مهد١ بمص ب فحارق و و ايفل ا ةحاحلال ازيرتل ان مت احايش
 أورس قب ناىناخئاماق اعمل ايا انرتايغس هلزاقف نون اما عرش
 ”اوخالل :فايفلا يش نه اذ اذ رس ماعطلا نمل صارنا لام
 فاسال اينو ضرتلا نمر اذكر ال ثاهأرملاو يرسل لو د طكدسس

 او رعرشلا دحر غو احم لصالا ونس الإ نال ماركا ماعلا ع
 نراجع ىا فرللا نم ايلاعر دو عرف وحن طخ او ناك يشم
 اولرس موض متنا .موججل طول لاقو تحول ال يذاونح ةياغالاخلا

 معبس أم ةدنح او علمى تحبو غلا تاغ دما ترو اغ تناإب ١
 خد دقف دق ككاو مال لكأو الخل لرثو نيل أعلاردحا نم

 تايولا هيض نمازعب يلع اذو اير وشلا رو انو فال
 (وم ئيشن هج 2ىدل ١ ىيعملاو وزو ال او ندب اركان يرسم موو

 "وفل نيفل اين 'ناورسملازموهف تاراسملاركاسور يل ىرتسو مامر ا
 .ريزل'تاينواهنيو نيل عال نا اوفرش الو أو برغم او اولك
 باوئلال صح طوسون اوثل ازصاهيرحجرقل هت هاتان بكد ال
 'انالواكك دوحول١ نمل الع ءاجال ا داقعن ال اعلا لصحروت

 ٌةلحاو قموحاولا مويل هر كال١ هافكر نو ل داعيزب ف ادكبفاعالو

 امم

 . 9 زكالاذ ةد اعلا ععوملا ل الغش الو منيب نعش ال ثيحع

 فيك رم موك هكا ناد انعا نمو هزّتح و فرس دحاو موب ّ

 مأروحي هجازم 2للدل لص و ,ئرر ضعبفم دحاو طالع هتف اول
 دحلولا مويلاونركألاو ف امن الا ةرامغ ادله و نرخ مويرتك كلت نا
 واوبرارحاولا قيل اءزكأ ممتلق نافو ل سانام تشل
 الءايقعلاىوتف مكحاف كحابملا هاول الازكن معجو كاب ٠

 ةبجيلعألا نوتفي الو بولقل اطعدوتفب الو نط امل نوفر
 ىلتميرسانل |لاوحاو ص اظلا ءوعشلل حالو عبشلا وذ رمكالا

 لكلا“

 يي ل يل < قرع * هدا - «بيسس عبي هسيييسس هييسم نيدو يي اب 2 عرج < يح يع ىلا ل لج :--
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 نشا ل زك( اع كنس ال ال و ايودو |. اممم مرطع
 يلا ذر دولرطك نمد دحاو دا 8" ماعطلا ناول امج
 'ء 00 ا و

 ةرشنلا ونس لصأمو عنشلاو ' .نقااكثرحاولا وبلا ةلكالا غال
 الو.قلقل !ءاملع «(رنزمال علظم الو نيرا نئومو تام حارا
 لامعارع اظلعأ رز ماكحكة لع اظ نوتدي ل علا يقيط لع
 | هيئزال ارعامو تاوض حاولا عوبل ١2 كك حمو مد اوجلا

 . لالا نم تالوكأم ماذا ماعطلا نول اعمح ةازكو ماحوبب ناإع ٠
 ' لاجظيلن]ئاملا علام! اتم دسنن جيمس لك نيتد
 | عشا لاو مواجت دافال ما عشا هاضرب اموبب ليس هلكأ
  شئازالملا ةوادح اولا ل الكا قرب اكهاوس عبشل !قوذ لكتاب
 هدام /ئو ماعطلا اول امؤجاذااذكو ةيجلاوؤ عقوو فرسا

 ١ اشو تاء ابخآو قررشلاو هفزتل او عنشلاهذذلال لنشرو؟كق 
 .جيانعر تح ون نمؤم هل نيكو ا نيح انتحل 'لع غتدرن مادطال هدم
 كد ديو ةذابعلالع ب ىون ام ازم زكرعذخإيل ناول الا عمج لا
 كقنت !اذ و 6توود 2 يسن ملارفح لأق ثكدنت اعنا نم
 هدأ عير اوما كيلو اماوق ريو: نو اكو افرتمن لو اوذرس ل

١ 

 مدل تسلا حجه

 -- © «<ه» «يمحح ”>

 دا ادد < 59 ادب ك0 يس

 .(| دلال اووض نئسليالوةرلتلاو وتللاماعط نوكايالناكمالسلا
 ةذاعطتبوقتو عوج منعدم ا ماعطلا نوم نوربرب اوث اك نكك

 ىدرج

 بباب ةروعلا تس عملا و تملا هس | ان د ملا ناياعاو
 0 الو هاينشل درب التل يقلل ملروك وس الل! منح ةمالا

 0 ل

 | ةيعادرملاوكل مزجسامو مغدتبم اهبل مد مم
 0 ازهزكاق هرشا آلا ايشرجرل لىزتس ال ناهس ل ع

 دلذكق لسا دجال رز قوف مامطل ارك ائئو ليزتشلا اسم رك
  ةسابللا ةيطمف اهرس كر دجامل درذ قوم بش 11١ هاملا اوفس



 1 هللا

 (// ىةوكد الطن اي بوجارتملا هارب هادصفلو تت هنتايعنراررظالو
 سوم اع ره اوديخت مل مييلعاو ,طيلف ذدالولاا) ق داعدشلا

 نيم لوقل اد هسل اج مف د]ءنلاب هسئش غلي تب ناملاعلل ٠
 لوط نم عيا ين شنت 2 معل اكس نمر يك (يلعبن قل ةعربلا

 نمتلاقحزع ب بوجي" سانلا ةواهؤعرجراذلا قر اخ ليلو كل
 61 مالسل ادعت ال هلع رزه ارورئي كرد بوعسوراقولاو '

 ازيلال ا لاس نمرغمد منا يعن ئزل 0ولاملاتعافا

 همفلإبوث مكة نم ضاره منال لام ةعاضارطسز )نك
 مث بلع انج الريف اس فان لا ماسملا ةرزامال.تللداعز ابنا و
 زاب رمال نا وف خشم ومش ربو هن
 .وبعال نا مالشلا ملعدنم عزي ضن ازرف لعب هرازا د ح نمو
 نلت عام ثْذ١بل ادحاح شرل ام ءدوث و' رين ن١ ن اسال

 نطير ها ايلف داستلل هكذ حاباو هن هىنف ةجاحوب انش
 البال وتس ىزبد كن )) تعادل ةحاولل اًعار ذو ا يش ابؤاخ
 تاوزصاشل ةر شت اررذ لعرب زن نااهيل وع ال مضعد لاو و مرق
 ميف دعاره مانزيع ابرصر نككه لام فرضي نا تاسشال) اك

 ناونمو عضاوم صنم ن)هل حبب ا مئال مانت !كككا د كيال نال
 لسع عبد بوبس امنأو هلوبربل جي قلل 2ل اح اف وض اوم و عم
 هيلع ربعو »جلب اذكر هرج الو الك يفرص نإلع بر اعلا
 و عض نا هلويجا ثبحألال املا وشن نا هلريلغ غض لكذ

 ميش ندون ملاهيف فضا ذ معي ل او) نحبتمل ايذ مطمن وسل و
 ذاعورتبئ بلف بابثلا 2 لوطلاو عاشال  ءؤص نممئ ولعن امد
 + نحوه عزعدروام ١) ىرتالا زم ةجاح مرسل هكذ نا

 ١ث ن هب عطس أب :هعباص اوال العيدي هكدجوُ بورما

 ىقتردر عج لتجدخ هيلع لؤلاو رج دخامدجفذ



 تلو هش ظودملا 100

 ظ - ةظؤعمف مالا لعتالوسرتبار لاف هتطايخ ل لَن

 0 هاو بوثلا عطقب ٍيةحرود رطب ملول

 . 2/ نعال :ام لايرقلعكلاروط دايز | ١5ىأر الا ذج
 ناو هانا لاخلا ؛ ند هيلع خرب ناثنخ و تاز هآرث

 ور[ ذخ حامل لطبجول :ليطروئولما اربي و وعجل لا
 وملك دش يس اهلا كة سنن 2 'ملاعلاءاعني نكت

0 

 "امانا ءوعوت ةذفل باع قلب لل .تلا
 اع وضلخد ني الو ماجر ضن نر

 ٌقْلْيَرَف هله ابطال ان بهذ انامل عارغ انى
 1 اى نم اننامز ماع هلدحا ام نال صا حلاو ىّْبْس ١ هعامتا

 ع اجلاككو شرال ١2١ خبه الا اننالالبوطترن اًركو اهلوطو
 ١ تمئلذلو قلتلادارلع ىادح١ ند لنآلا تولع امزس
 ظ . دلؤإنتنلو هّدلا# ةعبش مهل نر يشحلاو رسنملاوايزنلا
 (ًميِجوساَنل'س امل ل يعمد نوهرع س املم من اعل 4 كاوطمز م ٠

 د

 | مااا
 1 عامل ةديص وروما مك ايان دس 4

| 

| 

/ 

)/ 

 ا

 ظ

 1 سابق ايش اب هاوار خيرها
 ١ جلو قلل ديمو مهدعزو مكعب ملون سد 3

 ١ دورت هيطوك ها ىرافلل تال اقىفيرغ 0
 | 1 بشباب الفملعلل يفوت كد
 ف اًنل رس ايل فلا هل امح از لو سب ب
 للكو هلدوطتو 1

 ع اننامز دول وو مل مج ١

 ١ قلاع مولا تلمحركو اح اف كا ال نعكو ةماعلا اك مول
 ١ ظ : لا

 ا
| 
/ 
 ١



 |" لوطو ايلوطو ممكنا بون نم انئامز غ:ءالعلا اهبل
 معلل اطلت ال ناو مهيبعر نيف ارن اكن يصلان مزفس ١ ا ايرلبز
 لاربع ن) نال !ذكو انرمال ا سس ىرمل نعت ن١ نكمالو اهم
 نو ايي نسيمّْدا ايد ططم عزم ه١ ربع نوت تاخايمأل وسال ١

 مبكلاحلا اميامو كج اه موقب الوهتحوطمد ال ماعلا من

 * 2 مال بامصالاو نازالالع“ ركلزمكول هلزصغال ةجرد هيو موهئاغ كاف ذ[ةيقلاوبو

 ماوعلا هنجرد زعل فنت تربط هل[ مغ تحدلبوط ةّسدعلالا
1 

 جلو مزعهنجرد كلتش باش !ككيأ بآل اننف
 كيلاوود ىزل إب ماهل اوجر نوعجإ/ديل١أناو هقت اناف- اغلا
 ]ص دهبر تل حاص نم هر اشال لىب ملعا هتلاذ ازهلو مرغل او
 نعزي أعازرتن !ملعل اضيق ال هنت تالوش لس و دلع هت هنلا

 ”لاذخغ ملاعق بن اذاوتح « لعل طبقب ماعلا زين نيكد اعنا
 و ىارث ا ولض او! ون زف عشب اوتنف اذ اولئسض الاب سيور
 اكس ارب الو ميولشس ماوعلا نونآن ال ماوعل انا" رضلإب
 :+ خملخ ل مهدزع لعلار اص اد نيكملعلا ةيعرم أ الع
 ليافلابعوااّبش فعمل وبو ةعللا كلتبلف كلش ارهاب
 ز*«|لعلإ مهدنعو رب نم قز الع ماوعلا هدار هريثلكا فرجن لو
 ةعلاز ميلعأامو ميد 2 ميل عش لباسم نم هولا ميناهز
 نمطقسيف :غوم او ماعلال !بشالتل معا ال كوشنلناهعنب
 ير ازتوا ارش نا هنم انط ميغ ةتثسعر سيفي و_جلبعملا نم هارب اهوار, تغت نيزنو ءلبومشو ناطشلاع زن حم جيشا سلا كلف هيلعوي رج داي تفل نحر شعيل صح نادج ميزيعا

 واسر ارم ا ثسيسررتلا يون هل ن4 ناو كلزكم ل ان يلو ٠
 سفن ]خرب و دو زحل ب ارك مظعا هيلعدكذ نوع ءاضقلا

4 0 
4 
0 

 ا 0

1 
11 
01 1 ١ 
١ 
١ 
 أ

  1ل ١
01 
1 

1 

1 

1 
 . آلا
4 
7 

 0 ا ا يل ل ا 0 لل

 ١" 0 2دنعبوكل ارك يأ م
 | ميرفت )عسسل هنو



 نضع هي لع ااا ] فويل
 ةس انلإ دك لاح اره ىىسللا# ةدسلا دول امبير
 مله مرسال ةلصاطلو معارذع د لحل قزوز يانا
 معد اببإبو ل اناثئعاماو فشسلاو دعزبلاةئأ تامر! نم
 ا آلا لوشف ب يكل | كوبي نيل أو ماعل لا معتلاش
 ا لنا زعاصنم ليج انصر وز وفم نم اش اوأ اا
 ,بعزز اوه دق كلام امارس ابل بكد و ماؤمصو مح نه
 مرلااره عد ءاياعلا هلي كذل ارسال اءزص ةفص اص الاو

 1 او اوقلا نعالو مكس يللا هه قص هنأ ١
 ظ ا انجاشل اك ئحاص ناو نيردعللا» اياعلا نمدحازعالو
 ظ لان وزيري او سل او رصاوض اوتل يو |بلافصا ون د اوثل ان
 ظ ف همااوهنلسل هعازرنلعش تا هاوعد اقدام كن
 ظ قادوا ةديججبس 11 ناكتاو ريغورسملا
  رعتسو هليوتر ناهد حكيم !اريؤ ةمدخ ا كلير لفت اها لعل
 ذا نييف املاب «اوز هذ دافتعا ال اطنع رح الهتهنتا
 1 رح م اذار مؤ اوس بورق ادن ا دك ولحج مل صا
 ظ ”ةئعقو ولا نر فملا عزضال اهترتنا كر اظناف اون م
 1 0 روتي لرؤكت اذ ملعل تال اناظر مو
 ] 0 دوا دو دوج جوابا
 0 للملا وعرب ف د
 و نيل عملو هزير نيجظع ا قيسغم قاد كة لجال ملا ّمت هأرق ا

 اا توزئشال و نيزالئلاوس ابل إ) هورظب مار رئاامب هك نبسيإا كلب
 [لعا لطص !ىّذلا نس |ينلا زمميطرحاول ن6 اف مد و

 | دل نك( هاو ا ا ماعلا يجال له ناو مهرزع لو موبذ

 2 3 ٠ ميلا وش الو توديتبال سب اللا
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 ا” موابتابألا ميبلا رصع الد ك3 تاو منت نول اياك ت الو لئاضفلا ن١

 دكت الاخ ملال الازمعالمهونلاخاذاو ٠
 نم شملان أه بوق أعنا ليما اطلعطلخا
 نكسو -العلإب قس 0! بباب[ بجلب رسفللا
 31 هالعلاعم هاوس ةديحلاو قزلاوناوث كه طبرلاو سيرإرللا
 دن لاحلا و ةنئتط ا وصيتب هب اكشن عيليشل لع اجلا نم ملعل اينرعن ل
 .البصضا شن لخررل ملاعل وس املك ال لعامل نم اشك

 هس خد اولعج بايثل اع.« العلا نم ةغربلا عط حم هت

 مجرزع رشا بوتلا ءاكاك اع ابرشلبم و ديلأب ةحاخل لش لشو
 ال خَلاٍةَسلا نويل اب ةجاملا هل شو قوتنا لوخد تعميم

 هواك اون اكمالشلاو قالا ميلعساينالاوا ابرق فالتخا

 نيلسملاريتس اّيوصح قاوس الا وشم و ماعطلا
 لبيناكو ةحاهلل عر هودشو قولا لخبب ه 4 ّئاف مالشلاو
 ال هلأ هباهص !نسدحاو دارا ناو هت )) مس ام

 د[يالاةشس كب افا ل | نيف يزعم وشم از و م, صرب

 هلال كشو مسفوشملاو فوتسل الروخ نم مالم اللاو مالتلاو اضل |مرلع
 كالايملاةلهب ادمان امز < الهر دع عال صنم اًصضفنو اًعدبل
 ةنا اوم نيا مفالاو عرار ب نبّرلا 4

 اياوعو رمل اريرش اف ىوبرلا نم أم هتذاب ذ وعل نيمّدؤنملا

 كمة: خيرا متل ديلعلا ل ريل يشل بالاول
 هدوث قكت ها تي جزلاهالجمل اقف م زان لاش هبلق غ
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 م بك“

 يدا «ةيمرض نئبابددجلا يوثل نا اذلق مز عمي فيات
 كرلاهارادإ متل ططد نابت المو لاوحا لك ةهدحارك 1
 بع نا لاملبل اطشالعو يكب نيكه نب دزعت ١١ذلاببالد

 بلا ة ربل كلذ عراد ف عوتس ةيوتح تولخ 2 ولو يشكو ىلا
 جلاس عم التل هيلو ف لزن لاوخالاء مل اذا
 2س ايدلا وسيول ا بم ' هاريس فلات اوحال ف ةلجل ابد
 هك باين اوس فس افلا دوما ةدوثيكجوبا

 باشر تكا نراطي اموق اهني بطاخ ام او ديشملاب يسوق اونبه:
 ْ هيلي لكل حربا وى هنن و نيتلاذ اذ ع الصن البنا

 ظ بلا باقل وملء. زب عشاوتلاوةيشم الم
 مساعاكت كنت ١ ليص هدد !لوسروح لزا وبل ومجد ا هع
 ىلاراقامترو تردؤل اوعربق ا درردعو مدي تاذ 55 نانا

 ةنينوباو مجرد لأ ةمير اهتم ١دإ هيلعو لقا ر ناك 1 ١
 نيم التا روي ككود ايند ةنأوعبر اهزئبق «ادرب ىدنري فاول نير رد
 «ونوسجسلالاو ةكيئاطط اهل | ا مكتعكت موا لتجعل يؤ 2 0
 . .ظقالانم :ن حالا لروريضنا نافارا ةماعتربل نإؤنس مب : 0

 < ىزوب دك نال تاووال | عب حلب الو امك هتناون لمايطا 7 0 7 راند

 هيك: قرب لل بايشل ارتي نال انشا ون ! نيحارلا 7 زلال 20
 رتعاطا كدا عرسال الحنمءاكا ذا ل > ذلك سمي ١ ا

 بائلان:معوإلا اهم هنتا قوزح عد ءال و يقبازل !ليشسالو

 تعتلاو غلايبال نك اونح اينعبر غل اونطشل |
 انهزم ةداعوب امؤعرسشلم العوز انماو فرقنا و

 يقترب هافالازبر طك اووي هكر مدلشلا هيلع هنعاكورو زب
 - ديلعلاندقو ةنكملاثرب ثافو ال[ ضع م: ىشنع ناعرموملل
 2 تار ةذ اريل اذوادوبا داور اجلا نم ةذاربلا كلا

 اذ دما

 ا



 مل 0

 0 ب اخ
 ُْث واخ م دال ؛اسلابش عبو تْسوتل١ذ !زكه يلع شعابلاوب
 للم وب اءام ن4 ناواجئاد هنيظننو باشل ا نيمكو رثلا

 يو سا :نبزل اةعارتس ١و كرت قلن ى تح !

 مياب]مو قلثل ةاعام و ةنب اردلا نمومامملاب مضر انغام مز

 5 ل م 5 بانشحا مزال وزوط طيور اروما و

 0 كوت غخلابيال م هلك اه لع لل اروي زد! امارل ا 2 ضولال 7

 , دانناوبيذلاف اخوزبو معنا طملاو يلا عز قحاب ايثرلا

 تايقر بوب مالشنلاهيطعدزت١لوسر رخو قو عطنا
 هاهيربلاملاب الذل الزسلّسعلحوزعتا نا مال اهيلعز اكو
 <. هيلعررشبوببو لاح ب ورمل لرتنم مالشلاهبلعل او قييبلا
 ةسل ايو ودل سوبا دكا ف ة ارد تم اركلا لح هنا هاهستس

 فاسالا اما وريعبلاو تازغل ال ائتعاو بوكرو نيكاملاو كؤفلا
 ملم مهوأبعو الوط ةداشم لاو :جاكلررؤ اعتادإنزلا زف ساسشن
 لامفالا نب نافماليئإل و | رممتل اوه ارهلو | الاد عرش
 فاسال او ]خرب ديزل :لخرد اهلك اس الالج !لاع ١و اج

 1 نمويف ارزهادحاو) ءايسالا عيه باشلا بل نئرصق كو .
 مالا لعد اقيم لاف عقلا مو بلا ساه ريال نيرا
 رن بلا سال فنجان اد رحا نم انرآس و

 , م مالشلاءيلعلائو جامطلاهاور 0

 دا هاور يلا موي لذه بوث هتتارل !انول ١ + قررتسل ان ابوت ظ
 ظ) دعا ايدل مجال اهوررشلا يل نه دال اون طلا لاو قبو

 :ولكرسو مل الث )١و |ايعربلكلأو ىخ اننل ارسم
 10 ع



 غاللورالوق لاذ عي اشوببو لولا 5-0-5 لاخلا
 هيكلة هلمجلاىا ذم دون هنا ءالشلا هع وظنوا
 يزل نمقلا مدي لدم بوث كاسل اف عريزل اررلا بوثلا
 يب ماليئلاع هاز تح ]جاب مالتلاهيلعز اقولءان
 ٍىدونل الاف قليل اهار يذلا موي !لورالا ذب[ اويز
 ردا مالتسل اهيدعرب خا ذم ال اعزه نس لجرلا نزين
 دس التل اهيلعلاوو اّعاراخا نوك

 مكيسلامبلب هيلعؤنتم :وقلا موي مهل )هت ظلب

 فاض اطل لاق يللا هاةبر اننا غنا ال | نضنيعتكا سس
 ٍْ طبع أ مرق نع نيابعلكا نود امنا اهيدحا نيارجو لج ارب

 ةوروموبر انا هت د' وذ تارغألاو لد لعل تومغرازلا
 1 ةرلص نتا[ شن ال م التنث !يلعلاوود انل! لامعا نموتتسمي د

 لابس نادر ةقبمكتازغس ليل لموظ ل ابس الا بش
 ظ هتان دا ايش ايزمتج نمد تاولاورمبتل اهدا لاذ

 2 اماوهةللل نق نا 1 1 تال هوذا ف وت
 00 ار هد 1 1 ربا

 هورككأل او ماحوب ٠ دب ئإل ن4 نإ نيبعكك نم فا مو د 0 و
 قلم ةاهجابو ديرئلل ةرابك حاول اكلاسنفاو نرمز نت ةحالك د 4 ردا 8
 فلسا ةعشو لول ازمس ايلل 8١د انمم اد ةجاحلالعداز ا أر 0 7 0

 ] لح ذافشزلا درر هلكت عالم بلل: رافد يري فارس
 ] 00 ل هس ا

 بت لم لسو هيلع ١ امت هنت'ىصلاف ةلظناو ةرئسفل ١ هيمدزللا
 0 ياض ني نيفرا نم ةلطتاو قاف او مزموبف ا 25
 رن املا درفل او مرمووف نيل رام آو زاد 0 مالا رع

 لولم اس

 لا

 "ل



 رقم عاغترازوع'و ة]رطلاهاور مْيْفلا موي هلع ن٠ فاكرفك

 نقلأ مو محام اعلابد ويف اه عمله سارع عببراشا

 ىلا وعن الوتجركيقنتلاهرمرصختلاو دييشتلا نم زيزو
 متسو هيلع اكس هننالص نعد لمالا لوط مْ سس لق الش

 ١ فن الازم حام ارزق اما و فسل مدع فه امو بوكا ل الوط وس ه نقاشا تليد
 ''تلافربرُي ثنادإيسإ زو رعكأ اما ةروعل لس نياشولا تعو ! ٠
 لؤي عضولاو وضول ال1 مالمتسل اهيلاع هنا لوسر ميزت دسك اكس
 : قوف عمك ايزكء اب اكو هايحالا لآ ىعاتلاو لك يرام
 0 ميا ةيج وا مرش و١٠! درو قالا ىسن 2١ قوف دار الاو نيمكلا

 ْ زئاجزييعكلللسزل ا لوطلا هل عضال فايثلاهبججنو كد
 0 هر... وف قير وباينوج هليل ةال امرا وح نازل لل

 اهنيك ىفالم) )و غسل ا كا لوط امآو نيبوهكا طمس ١م ريس
 | كوع فير ا و

 ندير هدو مف مت ييبسسس مسوس خم -  تعستم

 مده يس م يم ل ل يئ

 " صخور,” ير ل. هركيو م اهعيا بكل ل موج د اثحاذ لوط قتال نككو ليون
 طل يف د نيشملا نم ش رخل نا هلعاو ىناتحلا 2 فس الام ”مت لصف ىواننلا ليلتي رملاونص الاورج كامل
 . ٌدورفلاررو لعريت_م نب و كردالاو نياعالا عفد و دربلاو ملاك
 ام قوفىب ص مالّسلا هيلعلاوو فرس هروفلارزف لعداز امو

 هاور زيا ل! (اقس افلا قرف ١ اياكدون علا عبس ق وذ تان لتاطجر 11 مالسيلا لعل اف فرس هيلعد اذا عرذا ةعبسلا
 وداني كم السلا هملعل اقف حبق اولاق نه ام ل أزف لمن ان ارم لج :يفرطم نق تب لم مالتسل ا هيلح هنت لوس ن2 ]للا هاور تبرح عه درروو ةعاتلاط رشم لمد اديلا لو اطنل اخ حو و هيلع عتهرتاؤص نكيدئد اووقوم انرلا< ١ نبا

 ةدايرز يع نم نكاتلا ةجاح رؤى يع نكمل ا ءسودرق لقد

, 



 هرزاو تن

 لربولب رام /زمذ لان 00

0 
 ل ل
 وب رح

 نبق 1/1 57 : 0

 لف« كامو باناهورد ككايشاهربيخ ا 9
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 طا 01مل اد ةنتالع قالو ام هل

 داملا كمملام مكيب ١ لت ربحت هنا 3 الدب
 ربطوو خارللل!ءاور نيلطت او

 ندوق كو نيطتام دان او'هتشن امل اهلهحوب ةقنن لك /والآ"

 ا ه/ضر ازا ءءاولعدنو ربرب ا نينكل اهلعغ غم : الارارل اه

 هشلابغرط وزرع ظن وتاب ذواتنا عليرل امل
 قوما

 ىبن نم منال ا عزب قت نا نلف ١ تنلاعو لاف ربك ]وضحي

 امم نبطل اطعذامأن ايذرخو الود عن نوعزل لامار نب

 لاين اظسلاو دور 9 نوعرذ شمل اوجالابوب نعلق
 ديم

 نيويزي ان اذ هورش ام مريعو ءبلارس انلارظنأل نال عون

مكرب موق ةيابونردوعسيم نباز وو ىلع
 بؤهشب و نيطلا نو

عو كلت اا ءرتس سزارملا نولوتيسو نزلا
 لعسوت ةوب

ام ص عشت ا مالس الاو'نملنول اديصعملا نمو كين درميع أل“
 د[ هل

هنلا#لد اله او ثارزلا و ىن اورسلاو ع ّشلاو لالا
 

 هدهاعم اعلاىاراذا ارريلع شت لكاو امنرلا 1 شارل ع

 1 0 انا هوكأا ةلاخل عموم معن لون: ةلاملا

 - مهرلاو ا دس ازا وط اريؤلا ل 2العلا ةىليوتر رن
 ظ لعمل الوسر عابن  اوكرث و ببركاو ناو سل 7

 0 1 وسوم انه ةمالشلا

 ' الو قتدتتا لائرق و دور 9 نومعرف قبر ١ اوعشاو نزح

 07 2001 نوتلملعت ةنتفادرانصف تبوياعن ال نيزلا
 كبنآ او سبالملاو ةايبلا فارسا مينو د

 الا



 ١ جزل بلاهد اون ءاشاا ةئكيم ألا كمال ةيبزل اًممادتسو هر 17 قيحب وش الل جون يذ سؤال ناو اًماج نيم تاو تاهابم اب
 مابامو قلخل ةاعامو ةض ارا ثيوم املا باهرا (هءاعإ

 ظ ل او :ديزال اعرفي يزكي الا دابا همس
 ١ ل اهم نم لابو لد هرئشلاراخ لواش مع عنتلاو
 3 ظ ضعبلا نجل! لم ذبل خو طيب ال هل أب يجو نذع او لام ىنتل ا نيّزتل ا ويف ريرجلا و ءشسلا رج أو ررملا نياونجلا تيا 1 نيستد

 لال بسكلايرلا |صوتل الع رقب ال ايمو مب هسش اردشلا !ذاو
 ىاؤثلاو بركككو ةن ادم اوأب ملا طوخ تاهيل سهتقبف
 مللت ؛ل ئذرلاقالخالارش اسو جوجدديع قلل مالككا لكرتو
 أ جان د ايطاال ئه شفط مو عشلاو فلا نازلاا
 5 ءيلاو ةرغل وكلا و دل وروما هيلع نو مها كيلط ا ذ مت هننرومع»و مؤذ أني ناودن الف سانلا) ١ م.اتحا نمو
 ظ نان تنل ابا كرعشلا مالو ةاسللاو بلقلطنخ ىلإ صا مملاوث اسو
 ٍإ عشلاو قييزناّبح موش نع مزير و داشبب ىكذ كو مسالا
 تومللارون م ارزلاو ةاسملا و راوبلاو نال لايئعغبف طرتلاو
 و دوادو ءايدلؤم /اكع مآل ! ]ب اوغلا نع نمدحا بالو
 ىامتاوهو ت اهرب تايه متنم تناك مالنا مل علب ا
 ,تلالحو هتيلثعو هت هنت ادألا هيركقتل ارزع هرج ةجمؤل 1 الماالا
 كح رلاو احلا تمرالمو :ناجانمو ءدابجرو ترش الاذن لتلاو
 نتدتإا ولا نم نال طكهنتاه'تاجاحلا نئعو هاعرلا ل ررضنلا زل و
 . مالصإب هلاؤنللا عشك م ةدابلالع ثري لقث و هلذ اسف علتلاو
 عسر لانو نا ف سالا نمو اذه دع رئرت اذ اك اشةل|هاو'هلاح
 غبسو ةممتلاوخافتلاو قررشدل ةحاحلا طارد ان ادد متم اباش
 ورا او'لإدو هيلعيرب ازلأف ةجاحلا قلعت ثاثاؤكت نا
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 6 هنراكلا تايلر
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 كل شاول :رالىدارك سو هيلع عت هنناؤصل اقو قحألا 0 ثرود ىلا ا تا تا اس و
 < مدار اوووو جسم هاوز نايشسلا] عب ارلاو قلاش ل انو
 هايزلالاولاثخالاو تاهاببإلوم امتاهن انت اف ةجاشل لعد ان اناا
 زالاطيدا)اىافم مومن وبف ةفشلا هن <احامو ابنزلا زب
 اشو نال هرسانالف ةجوزل او و ربل شغل ريرغق اماومرضتري

 | لن شلاعباذاماو ىنع و ضرلادنع شف ا اصزممحاوك
 وهم مايقلا و هماركبإ نمرنال هدانع ا ورضن ا لعنيئتش ملا
 ءالاو تلت هندادف ثبارللا وزعسوجب نا دار 1 نالخرلا هنا ووستملا
 | ههتتالافرتلاو ةحابل ادولف تاكل ضر اثككلأ وتر رفو هيل ار انيعال
 دعما 9 الكتلو ناك فشلا يش 2 نبت الكاملة اذكه تجاح لع
 قره )ع ابنرت كر خا | نع | ناسملا مص لام اه: ثداحالاو
 ] اراد اغا ةامك الى لق قرن بود لامذالازحاورومالا و١

اول انخالاو تاماييلل كدا ةجاها صقر لعرومالا نم
 || ٌلعالخ اهل

 داينرلا فخر لازيلاو ةطيشناوسو اسوو ىوُأإلا لات ايف نال
 اجلب د ههنا اضرب الام اراك اش الا عمو تهل ازعوبرلل

  هتالاخدقبعتلاووزلل الف وبؤقيفءاضرجو هالبفتاب عب
 با انعام الزل انم 2ؤتو صل هوهل املا ربما نعام
 د مالا ةداصلا نات ال ثا اًرعلو ارب كن الهمم داس

ام نال[ وحال و قرخألا يل هس
  ةصمقشال ةليس و ك

 هلاوتلك هبسك هيلغر انجح عين اما تاو متم زموبؤ ننتلا
 . لكذتملا ةجافلل زعاربأز ءاجلم نأ نمط شلل هحو اعد ه١
 نيم ةدرتل ا'لافتشالا ]ع الف اًّبيلو وهل هب أدل ويحل
 ص ةسمالع ركو ىو اتئلا ةاوجص ايما نإو رد ١21 نمونلل

 هسننل ةيافلكآ ب دقن_ركا وه و شر
 أ هنوي د ءاضقو هل ابعو

  ةيكاهل وا يتف هر ىساويل هك وعة دال اوهو_ ومو
 | يرق

 "ةببييعل«< لا



 |؟1 يعةدإبالاوهو حاسو فيضلاطعور اجل لعمب نيبو إس
 مهن هنا هش ءاجولع انطشو هلم لع ّعسو ةلاتسلارع أفافعت+ ان دلالط نموأسو هبلاعاامد هنئاطصلاكو للا هجوم كاكناورطبلا ورث اككلاد خاذنلل عمجاوببو هوركمو قلل كد
 دوما عوب اهتهنت اقل لاو مالّل هيلع هن ال مجرع ةهارك هوركمو موب داملاو ”[بفغ هيلعوم و ةمتلا مج اقتدتناقل [نئزم آخ افم
 انزع زب عابجم | طعنهالأطدتا تا مولعمو (نغديلهمد
 مال رم ىود تافدئقلاو تاريخا ل !ىنصلل تاخد 9١لامار اكتمال ازيك يقلع اجي ل طش ءانخال و. طازشل ١لاق و مالح هلمخأ أك
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 قرح انجاز |ماسق تنل نيب لو اب لشيح نم دوي ملا
 ظ ١ ةعاملاوغم دحوبر كحك وارث ثيبح نه مويجل اوعمو مل | ائبوعت

 نوف طعامف دح ول لو اني اللا وفلالا تناك املاف
 اعتؤما ةئلشل او ادع ران الل دهاؤل اهم قاوم لا

 ' ظ ىقشال ال عيل ةدإ كا لاو و عيل دلملا وييداالا

 000 دهاش ثيددحلاب نوما ةاصعرطمب اينم
 دز ارت قونغملا نم داملا ن8 اذ اازبب نكك رسمنا نبت

 اس اك زاعم هد داب اكان لزب ثا وملا مدع
 حالا نمور باجامموجل لالا دارب نابوك رفع و :

 فاس ءالعف از غتسونعا نوكل اهمال موال نإ ةيئاثلا ظ

 5 ماغال عنان او ميل ام اة مالشسل اربع نبا كذلك ابنا
 ١ *ةعلعلألا لح | نيل مئالو ىزتناارلعهشسيف بحاملل نبا
 فقال نودع دكك الرا د انزهرقخر اننا الخ" هحو نع

 نبلث

 0 ىلع
 ا
 ا
 ا

1 ١ 



 شار نانبج سوست مل اذاماملاو م) هيض يكف 1
 نمو ىوبرشملاب صوص! ملاذ انيكك د حاول /!خخابو!سابقنا“ب
 ماقدعف اسلام خاذلا لاعلا '» اقلطم ءاعّرل !انبب زوج نم ءاياعلا

 عبمج لبنه نيشؤومإل طا تن ال وع كاادلل رعزس لاف نملاؤس لاف
 بطل نااوركذ تالا نا دا ئوجول ككذ >بوكلاىال امون ذ

 وركز تلا مامالان از اثلاو تاسّوملاو نينمّهلل ءاعتل املنم

 :”الزغ ملاح وه نعام هن الل حا ءأعد نم اسود مور ةررب ا نع

 تولوا اف مئاو لاونشسل اوثناطن ملىوت اكجاودبل ارو ىهع ارئلع ةحرر م

 مي هسنلامدزمفئاتلا مالك زول يوتا عي كلوز نتس
 لاؤس هاوحصّمِخينا لول ل اوشا مس اند ىزغتسملا ثروحل الوتس
 ةعاجلافو هزاوج ولف الخا] امزنو بوث ذ عبمج نغم هسنشل ءاسنالا
 وخر مدعم ءاعتل | ناوبو ةلّسسملا نص هدب امل[ عفت عدي ال هللا نم

 نااع لاول سونا ولكن ميف ابنك ماح ءاعال البا نعم مل |نسدحا
 21 وغادر امادراثلا لولد مزن ل نضل اصعب
 برشا كك الا مالمدحا لوخد مزنحل ديزل تسمن .ةوعم دارا

 وب اكز الف« هلام تاشنر دوا هالسا نرخ نا نر ظ

 ارحبو هرزو مشن زق ورغم مدالاهاو ةاتكأوباسو فهلا
 10 ميم ضعملاع

 90 ٌتالطانالف قالطال | لم اماو
 2 ا 0 روتح ينال ءاتعلا

 معمر معمر انلاوزولو ميزعمي ء ىضقل !ككرن داراو نيشولا

 رار هلاونوبك# ةروصلا هزبب 0

 فل اذ ناس ل رس 2 انامل نما

 تانمؤملا 0 نيالا اسما ربفدل ك2: ران

2 0 



 ”نارثز الاه | سدح  لوخد مدع منسف ث [نبونملاو ليزمؤملا يحل 5

 ظ فضلا اسرلا رشا قيغملاب ىوند اذ هاؤنالو هه: زيزلش اذار
1 

1 

/ 

 نلطاو اضع نود دارفال معمل وأ ض عملا نود بوئزل ضع عوج لاوا
 ناو نينبزؤنلا عبد | نبض وئالز اد اوس هرحالد د5 نم اًشبوش مد

 . ال قوش موون و اؤلط او مررت ذ عبمج تانوتماو نينمومل لأد
 رهو ان زيزرل لال هيلع ع جر انأ | صنم دحا لوخد مدع مزياسشسم
 تسل نع فن اكل بالا اوو ماحالك نم مدقن امصاحاوبب غزشلل ميسو
 :يشاللاوببام ةحاذ ال طروا لاكش ام ل ةيغملاب اعدل ازككازم نا

 عيمموإ تولاوج نم حمل موبيل هاتي و ار الا ؟نمؤمررلخت ١
 «لظررل | 26: هزت كري نادؤ ا هدوبحو سيل !نم ةءالنسلاب مدا
 "قدام بخسزكو عسل: ك3 :ل نس الزكملكازج قلل الاف
 كوكا هزيي جك يرمككارم هركك اد ناب ميل عير زع )و ضعبلا 8
 ' دل ايلوصح ع وط افالذا ئينل لاوس !نم حار اكربف عطاخال
 لغم - ل ل ىربق نع مون نيم نا ثيدح هدرو | لب نعم
 ٠١ تيلاومؤلاا رب شكور اوملاو ةلز حلا يبو انين قالو الص الوب

 روش نرغب واندوانلعلا رن لر و ميدشعر انلا عدلي افس اف ٠
 نامل اف ايعاتش أر اقزملد درن مو (ينرلا غاعترتتا ير كم1
 يرث نادازب وط اهلاصنلا لاف لق اكن اى نر ةغمل ا ءلط عانش اك  ةيرفلا زل زف امولعم اكو عاجالا هيلع م اقاعألا هك مزيكا
 و هيعفاشلا نااعلا ضد عد امص اح اييب لوف اكشام نإ ضي ال
 نانا وأ غرلل ائئاّرل ا لام اذا عيفنملا انباصص اير لعاهاو لكألا
 لشتالاثو )د انل اهمال لبان دحر اد مع ةيزانسم ةونغم اكون داؤس نيضؤلا عيش الادوا مر ذ عبيج تأنمؤملاو
 ةدراولا ثيداحالا نال مك رلع مزطمالر انا هل ان السب امه ادحا
 قيكيئملارتاوتسو طم الاداحار انل رمال |زجاانؤل طلوخد 2

 و

 ش
1 

 ظ

 000 ا ا رام

 ح
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 دين أل نإ نابا بوسع اف امس ئتفلا نيكزكم ابخال رج موبر سما تليامإم نا ابن اوص اطر كسير ذ فاو زناوشملا نو دريسب (كإم اهنيك ب '؛ ا
 اربي نارك مث لصالا دنع ا: لاصتلالا ةيرشمبف تالماخالازئووبرشملا
 وزع كو شلسأل و نحاجللشم ماسقا هيا را الارط يونلا
 ويتورش داطخع نيكو معاملا حاج ام غال مو نحلاب مكلرخ دكدود م ملا هيلي هاج ناكو هحاج لش ال مشو مجرل
 ضائذلار ونامل هاعرلا البر ع اذلا وكمت جلل | نو بليد لالا لازم ايزرطصاطنل درج نغ رتل اثيداحالاو سيحمل افئذلا اهو ىتسجشل الاد ماكان بإب عنيف دايؤنل الذ غلادانخالا
 . ]رف ايرص الو الاض يئكاملاو نعف استلام نيروكرلادالؤبب هلئاف
 ريلكزرلا اوغلو صمون ذ عسب تانمّوملاو نيشمؤملا عبج مغ ىو وبلا ةبوضلا و ميرغل ايووق ةهيلع غفل الع عيبشت ثم انرنع
 نيران م مولعمرطعي لالا زكال عمد كرب عرتم هن افلا ثيآر م
 لوقنال منا لصاملاورفكاهيا متن تلا بول أ ءزع نيك بخ فريرضلا |
 .ءاعرل ولكم همهنا ور ةفد اسسلا ماسق ال ادتتؤم خوش ةيزلكأب
 هدونحو يشل مم الشلإب مدان عينا لوف اك تاما غزفملاب
 كتوحو )فو لوف اكت ام نمل داعرل بي و2511 ةروشقلا هلال ثخأالا
 .نيرازلا ومده الييزع مواراذلا مت لرزخ مه لاد نم هتفلا
 ةوعاروتسم جريشحا جيل لوفي نازوتكاداعزلا نمو مضعن لان 1
 ذ اهم انلاسعلاد مالسلاه يلعن ايوتملاثسرملا در مال
 عزاب ناريرههلاوربخلا اذببذكت اعلا لب زم عيد لزخ ةلع
 ا]]امنووقو ميز اهنا بر تيكر انلا رفعم نإ خر بخ غدر 9 هنال نوع
 تاركملا تشسلونعل اداصاو ف زق 5 ةطاوللاع انْرثاَو اي اواوبرلاب لهو اش او مربل اهزوككإلاوم الاد اض اوداضع الا جطت وزنا سىس يفثل اداسض نم عن ايذ لخني أرح الص رعب نور ال 2 قدس



 طم ,لئاثو د

 كم

 بوك ناؤاتل يغرد هينعنطمو هاعزلا ةزئاف نأس :تئالاو ةباجالا

 . دوجولا د اسنلا يسب امل ادا عشوونمنت جنم !دئيف رطل عاوناو
 ١ دل ادوتكن النجع ايحالص ارهدووق رق أنم )و هم اسق اومعاول اعين
 ا دلما انو اولا لازلخ لا أت
 ناد عيال اقل ل تكل اؤن او سرلاة يمس نيرا! جالص ادد

١ 

 ' ىقايرءل عسم د ظلاو كدعلا هت افرضر ال ١١ سلا عفر و 01
 1 ::ىوحىو د هوعداى١ن ال احنازبن اًررطو | وح هوعداذ
 ضال كال ءامزلا نص ابرس ناس طفال اف اًّوطو اهوخ عوعد اف ٠ وانا عضخو اهيفت مكراوعدال5ا12:لأف ابزرم ءاعرل اركدأ ١ يويطلاو فول لجالى اهل جال الوثم ود نيوماطو نيثل اخو
  طيتعاض هاف دامك لسئازعا ىوس نامل العد االالك ظ عطفو لاحت الرا تق الاز اك ايظ اول رلاو عضتلاألا
 "يع داعوبرف تان كس و اح و نعاط ون امينه قاعد ون يش

 1 3 هوس يم 7 00 0 ا ا : ا ةيييكصيربب»+ للا ا

 اءطلاو هذانغمرعو كلاغاىستل ةرلا نه فوحلالاح 1 هقاعد
 عمو لرعلا لوخعتجاب الاف هئمجر يزل أنا سحاو الضف رتب اجا
 ١ ىف ةباجالاب نوليوم ماو هنئالوعدامالشلا هيلع افو لضفلا
 / ازور لدفاع باق م هيما لجو عوق ة الع
 | قاس اجا اليف دنتا ناف هسنن دراعناه اعز !كرح ا نّنمال
 ظ قاعات ينل انراو نوكمب مب ل ةباخ مد
 00 السل لعل وسر عقل اود اهت هنت اركرل
 ورا مزم عيقو هامل وشوش ورا ا 000 اد وبن بحجاو امو دكا مارللا 7 ليتموعيبو وطول إب هوبي كلمنسو اتبلمو لكان مار معبلنجيو نيا كاعد اننا مالشلا هبلعوُنل لع قصب نإ ىف

 سا ١ اهذشتدهيبلتع



 | مد

 م“ ةيعدللإ ص01 :ردصلاو ءوشألو
 ىتعالاو وص ضففب و نيملاقلاو ءايشالابلستوتيو 'عىث ىلا

 ةسيو ابوعبد الو بف عبد دامتلاززميو هسننب دايبدو بال ظ
 مثال رصرتو تحلو توعد لو كاوببو ةباحال | قطسم الو جم 1

 :ةرع موتو سردلا هليل ىرو ةباحالا تاتو اى زغير شلا كاوؤالا ظ
 1 لبو لحي هليل و19 نيربصل اذلمأو رمت تحمل ةاملو انفو
 1 رخللا قلتو لدالا ثنو ذالاهصتو انتل ىوخو ك ارعش فىصن

 0300 دماقالاو ناذالا نيو قل ةل اسس ادثلا كفوو عنو متل! تف ىو

 شروف تإلا شبح“ .ةةتككقدضلارب ةود اذالادنعو هركلا نمره نيل

 0 ب رو ومر ب ١ و - تح وب ع رس سس رس يس م سوس م وس ع ب ع سم م سس سح- 7-1457 وع ص صسعما

 | فا نبل 'الووعف دلعو ئيحادش ان نا نالت بتمر د قتلا
 ١ قنيياسما عارنجادنجو شدا حاصرتعو مزهز هاه نش دنقو

 3 هلنتالسل 2 وصلا مح دْنَعَو 5كيغل !لوزادضو دلل الاحت ظ

 الدهر كابوشملانمدغ) ارقو "و صالخآو بلذلاهافنص تق 3 "

 ملقا ةفاوطلاوو ةغلثل ادحا م آو؟ةورمدتم "رتبي و ال1 نكام إلا”
 1 يرملاو انشلالعو مانا ولخو مزمن زمن دو تلال ظ

 نم اصلا اش الاروشرّتعو أل سو قلدرمو تاورعو

 ولظنلو لي زملا مه هاعد باتسم نيل او ماعنالاو نيل الجل نيبو

 7 : دلداملا مالو نلدرعملاوناةلغ انوازفاك كوكو اقلطم
 1 زىنحمتاقناوراملاؤبرلاولرابلاراوتاو لاقلازجتلا ٠

 اهتز رس ىزاغنآو امون نعبزاالهرمجو تبال وحرب ذل اه
 أعلا ةباهتس متم العو بت انلاكب بغل روظن ب بخال او عرب قفح 0
 5 هنيلل او ةبشنلل و ةدعّرلا صخعامررو ةريعش د انبلاو شلل ش

 ٌْ ىعاذل ا نظيوتح م اط عزففل و ان ابطاشنل ارورظو اجا دربو ظ

 لايشالاو لاقالاو هجّونلا ايم ال حو ارمضوف لبق نك ع م ملا ٠
 لثاعلا ايياظناو ةهاوتلا كد[ اهبريثو ءايحالاو نيصللن صحا 21 ذك

 هب



 ١ | تغئولانلاو نوما مكر ايزلا دحاولا سنا ملكه اف ةدحاو | قل[ خلال زدحا العقبي مولا ةفحافلاوزه معان."
 . اريلق ازركاعو ارجو ل يع نيب امرا! ده * دمال هريس تعاشو

 ' راع لهل درم ال نيبف ثونمطبو نسجنو اهب نوف

 ءايوئدالو ذم الاشع يرتب
 هآاس نإائاك اًكوض انبوت ٠

 طم

 انل ةححاصمالو ىقداب تسلا ظيلغ وص كل[ ني بسس الد
 ةوداعلا بو الغل امي يشمل و كان مررشلا١ زوّمس و ركعم
 ةصوضمب ]) درهال نو رمت سنوعلملا نم أينّول ٠١ انب 1 نم مهلعجو
 اوحو صمون 1 نين مالا مانق بورك و زتددرد نوح
 ] ولحوم نفت اضل وجال ممل
 و شالا مال وسلا ةجوزب نوقس د اتنلاك نعمل ةلوم
 1 ةباارلا سوف اعالو مالا اده باجتب نول ايبا و ديكس الع
 ١"  ةراسهاجاذاد ءعلوط هشِلَاو قش تح هبل ع لوتس نعد
 . بلافلط راوبو قلو راونتس نم هرلق 2: تمل ك3 دادذ ١توملا
 بلغم ايف نعش تنولا 254 /اضهتنا تحد ادربف هبلق لع
 نتسعو هحد ادزيف هيب نادى بو ميو ف ف لمشنسلب
 ١ ماظل دكا ]ارو عاعل ربت نم كو بوىلا لمشل اذ
 07 منا تحرك مارك يمسولتن مامن هتنار اغلا دن كرو
 ١ ةيففنال اف بحل لدب العن هنئاوغجد ثنيوي نإ يس حيم لاعتدننا نع
 تل. هل خرز ةطلل عابر ثطخرتلا ليوفلا ككل هسضن
 تؤعاذ ايم اااه كذب كوت و كد 'ٌم لاهن هنناب ذ ايلا
 ١" ةكشإلو ةطاولا |لعمي شب توما كس هاجاذ ١ نا لعاف ار
 7 ”ةنحاطع برب نيب موقيذ هجول ان حدها ةروص 2 ناطشلا سين
 ١" كوللاهؤراذ و هبو م ةيوصب ناطيشلا دين ناقم نو هل اكوا
 ١ ةرممام المتور!نال امض مديل حالوؤبو هلق 2دبتح دادزي
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الدحاو دان التكَمَلُس دحاثرلق هلد هكوج 2 نلت نملحمل
 0” حست

 (ماموسبلف ليج هتبلس ع هيف تلل لاك داما هنمّيرج ملام[
 اك اير رقيف ور ل وقسم هيلع و زف طل تل

 دلاور لاا ههوبممدبلاهوبص لاعت هنا تحررت
 باردا ان هنن لاف هبتحي امم رشقموبإو تحركو وب دّيقم دوبمملاو
 دوه ؤرالا هيعمل اضف  مالتسلا هيلعاق و هوب همك النعام
 *5|ذ هتومرزع هّبحو هركك ددوهد ععونزبعلاهفلاام عبجو
 ثاعاطتا نحو ثككش اه ناله كاك اعاطل ال رشكالا م

 كولارئعهّصو عر“ ”بلغ قف كلا اا زكا 11١ هايم 5 ررو

 نول نابل كغ اذ اف مثومدنع دونم فيو خبال نوما

 5459 اهط هلام ان(ىتماةروضل م د8 اريل مخلل |خمتو حرم | ةروصب

 ا .ةبهرخور اغدال ناهكذ هى امئرو نتحم نيرلق لش هالشاو
 لبا عمي 04 قيال ةضالاءال كولا كويل زهفلادك ذي اهتم

 معتوج <. ب. :ئاططوس غؤنافراعلا فوخ ملنعادنإاو تفولا د قام نحال
 3 0 3 قب ”تائلئسبإو هلملادلخد ا اكثيار ول ةيتادبع يسم لاف

 000 هي اذافدمت اخلا هوس اولاق ايئّدل اة هنوف اهتمت *ااممزلا

 0 ؛ ذايعلا يل! دم هبلف 2 اكس ال موب دحام دلل بلف قشما
 دوبح قووبتس نال اخ هتد ىضعبلا ثوب أييفدكذ نه افك هن

 "وف طولا اه ة مور قوببز قنا | او اتم اسدكد 'لردو
 لا ةطااونأل اليرتم ا يبل غلاوي اريب و اًربؤم اكالبب 4, و ءوسلإر مل
 ”كرلالاعترعز ننكزل عوصاعم از اسلعا زك اهنعبني لو ثوملا
 2و مهدز) اس ةملوشوسو 4 هو ارش رجيفكمت هتوم نزع نقلل

 لفاملالمف ت توملالض م زفل !لاط ىّرل ابل ادوضّتلا ونش
 2 ا ادا ايدل ا

 نم ااعت نان ديصمعلا هرب عراشخ ل ارك داؤش ةريملا

 جتا جيم وعم يصب جر جيمس دس



 المر شرع دسم

 طم داصأو

 اهم ةاربلا و 5 |اما؟

 مالا الع را زل
 داعو مون و | نودومتد

 لوطم ني“ - ا وش تاكشتل نرهبرع اوما ع9 و

 ظ اسوا ضوالتع ملح طاوْللا نالعاوقنت دهرا وللا
 ظ ىؤارككن او ير اقلخ اكد هنتاةال عربعو | لولي ا 2 2ةككاوس
 . < ةظاوتلاورئملا ادبي هركونلاو ثول الم ىثن |١ عحو
 ' كرا |فاولا غاسالل قءالل ا هالف القعاتو امزح ةطاونل 2
 - لجو ردع امرك نوكيكرل قلخام 2 داضعال ا نبل كترنت !قلخ أم
 . "كيئالا ريل او رس ال ا ملا قهولص حلا حم لا ةريرزل وشمل! عرامالا ومده ال فوكيال شل | منل )اني | مف نثث سال ادنغامزمد
 . لياحالئ | نورس موو تنال هان انو دن ئوهشلاجيلا نقنأتا - نيلاعلانمرحا نم ايم مكّسس ام ةنحالا نوت انلرككار معن 3
 ىو نا نم مظفعا مذ الوضح ادري نم ةوهررشس ايزي ال | رلعركت
 نإالااًمآر ان لاو ثيداحال او تايالاس الّثن ام او هوكوت ةدابعلل قاؤلاو تل نطكشبل ]نمل رج نس ولى ادال ناو نجر اب مل
 ناقرتلاو حلا و ءاّينآلاو حلى دوني ىفلعالا ةلوسر ع زل د
 انالقاذكورقلا و ت ران 15 تاذاضكاو بكعناو رن آو ءاوشلاك
 [ّككسلع ةشحافلا بون انا ميطلل اخذ !اطولو لوتف ىاغالا 3
 اوقف دوب و امو بوم موق متل الب مود )1 نيملاعلا نمدحأ نب
 .دوناووه ل١ بور شتم :ييرملازهاءاعو لوتف ري .ةنوس ةاماد هيعب نيم افلا نبع امرمعم )ل يشل ا ميعاد" اناسر, اجا: الغ
 اًقكمانبئ ا اطولو لاترلوقف هاّيشالا ةءوس ءاَمآو نيون ةال
 ناو ةروس عن اما «ءنيقس اف هوس موق اون اكووك ا العد
 مصار موقو دوو داعو عن وق زابش تركتك كو ذكي
 . ةيزلاولعاون اقل و ناؤؤلا ٌقروس 2 اَمآو عر خآ لا طول موفد
 موقشّركه مغ اعشلا و انآ و*عخآ لا "وتلا طم ثطماوتلا
 ظ ,لوزز ينل اونا و ناسك معك ؟ءاكامو ءلوق ذا نيطسيم لا طول
 مودل اطولو ثر(رعلا غاماو اطر ذنملا طم ءاترو موذ م اطول
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 0 نع

 | 0 نوزع
 ١ 5 لاو لل نيس نيظسرلا نمل اط ول نانقافاشلاوؤامإو بسس ورم ل ظ

 ا يبول مون ملف شكد اقنا كامو
 ) نمسرائووم ال نول سر ١اهتاكطخ او اتوقف ثإيداثلا#
 2 يقال تطال تاكا جلا هموت قزم ولا اجركم نع ١ ليفروق ]اطول موف تكْؤلاتبْكة روس ةاماو نيهاسملا

 ١ ظ مالتنلاهررعياو و هرينكو مس هاقر طول مون ل كونت الع احا ام ١ فاسو هرم سوودابنم ثيداحالاا هاو 2لةفخا ٠
 0 ش / ١ 0 اي ال م كتل اهيلعكلاقو قيرلاو ىرمزلل اودوادوبا 28  هاور هلومنملاوسنلاىلقاف طول موق ل جامد هومدجون

 0 ديلعلاوو عريخو كروزنل !هاور اجردو ةماوا الجرن الجمللا
 1 ظ ةرورقلخ نمت اوس وبس وذ نضر لخ نم :عبس هنا نحل مالسنلا
 0 وطلاق هييكك ضل مرحه مداواة
 لال د نهنوعلملبول موي 0
 ةمانيب عم نم « وعلم نر اووؤعنم يولع ميابرلا نم كد ام
 ءاورررل اومرع طلع ذ نم نوعله شر ال ادو دجرتغ نم نوملم اهزن أيزباو
 وسو هنا اغ ف نسجت دجدرلا مالتسلاهباعز اوو غو غزطلا
 لاجل اسال نمتارتةدملاو داتل ب لاجرلا نح نيل اطعم /

 اف ةيبلاو اطل اداور لالا اف تذل اودج يملا ةاب كلو

 ومد عقلا موب ر ال١ :دّدع طول موق لاغال نم مالشل !هيلع
 الاس امش اليسلاو ٌىلَصلا هياعينعو .

 يلع اعد هنتاليص هو دال اة دست نمط اردت ٠ ةدوعلا ةوس
 أ يو صانل هانا ميلا هنا انته هللارزع نور وعلم بست
 ا ول مالشلا هيلعهنعو امرمد ءةلم 11 نيو لل ؛ براشو ةولآلا
 "1 عالتلاهنباعهنعو اًشجالا ةريقلا مند نكن كيبل ايرطولل ع
 0 ملال كنز قلب تاوهشل رون هر عل زثع دز |ركرلا ىلع اذا

 ظ



 در الغ نعزاصئعبس نم. اننا تاشلا هى وح ا أنا ام نوب انا '

 عب نم نيعبص | نب مالغب ثكبالحي ناول ايفس اخو ميلا سلي .

 وزعهينرط ناو هوعد الاخ هئن١لاف و هولتس نم ضمرالا لوقنو
 ١ رع اللا زج هما عر ظ )ن١ مالشلاهباعلعو ىدب ني فوقد
 وريرخلا وزو وءاسشلابهاستلاولاحّرل ب لاحّرل !ؤتك[ا ذا «|سولاو
 ؛وءايلو الا ةركونو بولقل !توقو ىسل اهيل !تويع ءاذكف راعملا
 تتاح ل ا لاذامالتتلا هلع افو نست ئاسرم دورنا
 2 دطاوكل ارك ذ 1و اسلاك ارت يبا كود ورا
 و :اطل اور اوكرس داو ىاوىلاي الف قلل لع ند لجو زعدمتا

 .ًادروو توملا مرباع هتئاطلس ١ الا موم : ةنح اهلا ثررغ ل و ةءادر
 ظ 0 افلا يابنجا وتحت موق 2 ةنع اغلالوطت م
 ظ 3هجام لبا هور اوضم قزلا السا تضم نات لا عاجدال

 0| هقرصف اب اكوا اهرب د ء ةبزماوااًق احن انم مالّسلاهيلاعلاه
 *اكلاة اذ مالا هيلعلاهو ظفاحلا هادرر جل هل زن ايزك
 ظ لتيففر نال الاد طس والا طل ءاورزك هذ نه اعل
 " لاس ا طلافئاهري دم ماوس + حيوا

 ظ بان[ نيرعالا ب جو ذخاذ هدس 0

  لاقفطول قلع لعل اهدي تلتقملم الضال
 3 اندويشلا نول الع مالغلابرغ [و ادله تش !ىطر

 او انيرمٌؤل )مدار دوعسم نباو|رنهر يعل اقف ص اصقلاب
 داق دجدب م ناو بد اكمالفلا ف ئدحد نان 0

 [هنب يلف هن طرفا | قيس عمق 2 جضو اذ اطول ! تال اريرمم
 ضعنزا فو افوقّسم ور ع ءهودجب ىو عبق 0

 مالا وزع « توكيس فلشل !لاقو اطول لص قوبشلادب لرب هلبجم
 فىشمو ن جحا صن نسم و نورطزب ىشم نويطول ف أ أنصا ةكلث

 هولعب ١ك 1

 اذهب



 ١ اكلنا اوي : 4
 "ت1 هنمكأةلاإ هبل لامدلداففكاغيبلا ةرتشلاو نونو 7

 لوصول !مزكال و لل نري نال مارح ىقتبقل اهبحو 2 ظنل ١و مائل أ
 لري هج هيل عبلغلاذاذ عوجولا نم ارجو ةطاوللاةحاشمملا
 . هيون انالاف ك[[ح اه لفف مادملا 2 كلان اه ] لاف غ انككاىكحو
 مده كن ذ الدول ىتح كون دل ان تف كياتكرلذ ال اكو هبي نيب هه
 ىدقررظ ل عوج و ردجايقس تح ها لوش لاعت هتنا لاذ اذ الوم

 يبا ه
 اينو هزع 2 ٌتلأنو مالغ هجو اق ظن لاف بنرلا لاكش ١ لذف 00

 فيجو رص هبنرت ةزهتعم اناو تبق لبق ههبرحو تر اذث

 اهون نوت نيب انلا ضعي ىكحرقلو لعف نملا جفيككرفن نمل اح
 مادجو ء ةطاولل | ةعار ةحابق صو دق ةقاثم ارث نيمد الإ
 انك[م ختكن شم لا دمرخ : نواح »كاعد هنن اكو هل اهتشمدانث

 تنك ال ءندط نارعب ”لاهنلا نجي لمدجاركرل ار اون اب اتسع تنك
 ترز ليع مالشل اهيلعه نا لوس راعى لاح ثنو علاكى تحال ونغم
 تبشيو لاف هنجإ حمنشي ىف حن ٠22 كات نرملاه هر

 اكيرحب ويتم كيتو دكذ ةجر نم اهكهننا نع دا. ظنمد يب مث
 ان عب .١ةرارضل ار اتلام رد ةععس لاو وطعلا تامالعر

 دوب يح ماما باَّصلا 0-1 07 تت !

 ادت اهيدعتا لوس لغسل ادكذ ضرعط موشللالجرلا
 وريعتا ل اهرشم مال [خس اذا ملظنل اف احرز عزل هامان
 مدلاو هسمركاو | جريب لسم انفو اوبرلا رم او ةغ]وتلاو انزل ١
 لخرملا و جاحلا نب الاف العلا روهحر نجرعك هه امن اولا[ تس راؤصل اس انتل + ازع ةينقل اف و لئفد ضرحلا لاح عارملا و ثيم نعيم
 هيلا عيبش عبد ل مغلا اري تمحو ١ هزجوز عماعش ه1 زجل و
 :ةلضعم ةزدسمومو اهربد 2 ة]المتاوب و“ شلارغم مرا

 بولوقبو ذاوجل هل بسس متلك د ولع اورتق اول ُمريلو مالسالا
 أرسل وم نال اهيل صا ال هننع ةركنم ب وروي و عل لاه راك مم هنا
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 تاكا كملوقنم وو هربغ ةردكك دجو ناو تسلا باتككل لمى
 ولاء اةسر قو تس بانكهل نكن اضم نإ وع نوخبطم كلكم
 اماراوتو نموم كد عش ا فاق ١لاقفربرلا 2 هللا كور
 دئاف مكث ح واش كتدنن لوفاوعم# لاب برع مق غل
 ءالاضإل قكرهو تاشال شبح عرزل اوف اماًونْس متاح
 | لاحد هلافذمبنكلافف دبش ونش ١ شو عرْرل ا وشوم
 | ضيطلاحرؤلا ع واولاعنماذا جات ننإ ]ا م قلعاوب كوخ ١
 | ةاناىيو ةنالاىذ اوبل ضححلا كولتس لوشن ىذالا جام
 مدع ش يه نلا اصلا فر اهحال عضومب ىلاباك ابلاغ عسام
  لافووفنلو د كد دعبتسا ]لعن هنثا نال ةّشإل 2قككال :طاوقلا هجيئنل اون انغشلارع وصلا ىو انف هنو همالكى ارث ايفرحلا
 ةنايدذت اهلا امم لاتع اهسخه ايس و نيلاعلامرحانم اهم مكبس ام
 | ”لاالبقتملا ذا ةنإل ةاىررص ءولخرت لوقاشت ابخازع مورس
 نق اييخالمفهطاوللا نوكو ةفاطنلا ناغو فيطلو ترتبط ايزوكك
  ةطاوتلامحزم]نت الدكر كك ةحابقلا امي اش و ش ارم ا ةناغ

 © كثاابزسلاهالةساكل جامو اًسيخو اكبخ ءنولكاشتلا 2 0

 القاعتنل ناقانف :حوشنلاةبوتد اب عت ههنا مارارن اذا! ثيبح طاولات نر ىو
 . كوم ظعأت اتيرف كلاا امال ]وكلا عفط اوكا |زاوج دانس او ض' لن ىقناناو كور و

 ظ ام عرف وفلان ءباصلاوشس ء نعل نز لاق نيرم كيب 721
 « لايالوقلا اديشن و ميوقلا ندلار) وجرفرشر ث ةلم عرسي دل
  اهربد زارنا الك كلام لوقولعاول افرؤو ىتمل ا تينمزو ةلطبلا نم
 تعم لوش هتتار اج ءىمسلاو هلع اثبربل هرّضل ا غاقلا لاثو
 '  «[رؤاربى ور نم ككاتهرم نم كو ةىلط اباد ىاشملا خلا
 ١ ذهنه عرعدانسالا ارزه حقن ل لوق لفلم الاد ىلا باكدقف
 تنل 2دحا نم عمتبمو مزتك ه2 هوبتككه يمت جقدولو لسدررتججل
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 ' ديلا 1ظ71711
 ل اخد و

 م كالا نسم 44 ةطاحأل!كذاف 2
 هن ب لم و بانك اا بكر الملاط كا
 ظ موا اعتاوتب ةطاوتلإ زاتس عر تس !نمدلّدج لب مي مث ها أوج

 و ءاوشعطبحطبخو اًقحاف طلغو لضوض ادق مهن أم أىا تكلم
 نم لقزيي]ب )ف اعلا أياوتكتف يوقعلاو ديتر خس طتس لنا
 ىضنقب دنلاخض انبب و امل الح تاويل عرلوتلاو كفل الحرمل

 0 |ىنلخو ركدلل غن القل نايك ىضتشم نال جيتك
 الغلا انس تلا ثاف يكول ثرعل اومف يمت اناضو كبع
 طش ات راونل او ثوهي الحرمل
 عمّا 2 هشب فيكه 211411 فصصس ناوضتهب لقعلان ال
 مالفلاع صل وكت تمي لملاو تالولالا فض اك
 امر لانا ]ل ازه و يذإب عال تلق اعاسروكملا
 رسال هكا دعو ةينخك ىالخ ايوككو هشابح :دارزو كحابق
 قا سكب كم نم نا كرت الا نور نع مجوملا * لولا ئفصتتلا
 ناشاادكو مالس ال انبد ءالخارت لامالصا ايون عمل ةينشو
 ةرتملر وج ال او ةوبشلاءاشنل ]م أيز١جم اهكك اى ةمعبرملا
 ليتك الما يشل ارم نالت ملح دل وكمل ةوبع كرفان

 عددعو قتل حمل ذاحولف عام ا غاو در اهبريتو نرذفتلاو
 عال يركلإب ملا بع ةفرغل يسلب وكلا
 لافاطشلا ارخاب تناك وللا ناو مئالطب تي عرق و ثول
 اوشا تبيض معدالإ يلب اطول موت ل ممل عنه لقا ىبعنت
 دد هرم د ل١ اعد مت : نب نر ؤىص لبر اموت ةاهلم ابا
 م, فسغ هزمدالارعاوةءامتلا مربع لا لت هتاف هرب د
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 م انمحنؤيكإ هاد مجرب

 راف
 ماو ل

5206 

 ب 052-99

 ٠ قامتوضوم غو امتد ام ؛احابم هوبعأل ةطيند نس نوكباخ ١
 لوقا عاجالإب دحال تهاو اتح واكدد!عبعل هذ

00 0 
 لذ ةلصا غيرت مري هربد خ فرصنلاو يف هذا ئش ءالاوعال

 2كرقلوسب د الام اع افلارغت لا كرس ال2 دكا :يبشمبف دجرب 2
 دامو هل لالح فمهما نظاما ةمازرفب ىلع وزلا ْ

 بيف وتل اخ ءلص ىلتغإ [ّسذنايلا دال مرو 1
 ةيلجتنام دلع اةمحت مانزل ادح مب اعافل اخت تالا موت

 (تبذو كارين نمل نرّصو ىسوب او جف اشيلال وف وبو

 صيغ دججاد كامو وثوب و صخب سكوا انمح مجرب صولا كاملا
 موفبعذو لومنملاو لعل انش ما ىف اشلل اع

 لوقو دبو انهم دح يجمل و رعب طع وشلل كال ١ ةهبشحي 7
 ادع اعرحالؤ طول موق عام نعد تاره رش عوامل نباراد

 اولاد ان 0 ا *
 لايك ناهض تنال ورع ا يدكو نوح االق 300

 انإلاوم الاقف ١ ظ قوملارموبا داؤلخلا نمةعمرارطوتلا قرم ارو ىين

 دونر دللا دبع نب ماشعو رسزلا نب ئناربعو بلاط ع١ نسرعو ١
 طوع 0 0 ولا خيرت اهنا كدر 0 ((

 ل اوس مدركلوبا قس بعلا اون ضعنرم ١
 سد 1 با يا ةاةئمص لش ١نم نوم مرلاسف 0

 رمل هاعرإم م 0 ٌثحاو مالا صعد 9

 د انلان رع ع0 اىثل وب !|ماف زب( نقل اىار
 ىكماربعا) ماب مر م : 00

  0لاف بجوم همر ةياوضلا ف الثخال اج ؟انادا خل جز:
 م كاع ادعي اسكنم هني يطا ان ءالمإلينوتيس اعلا



 | ا
 ٠ ١ ظ ظ

 1 7 معزف تلح ث بحرب اوككه طول مون كاالعز خام
 ا نعاني اشيركإو ماهم نب 'لاقف هول انمجو مايرد يلا عابن او:
 2 عتاد“ ليلا عا عفنر ]حبر هب بكتلأو هيلعر ارطجل مدعو فاحالا . ىر نسبهم نسخ اجلا ماكالا د لاق ناب 5 : هه ىلاّشن نانوعىتح حض وما نكن ادب كغ سجبزلا باه

 1 معن لارررم ١2دك روم اللا له لاس اد يرعب هل ةفسح جارزعم 0 م ا ٠ ٠ "م وم ناد 7 ٠

 ١ ظ رتلا ون باقلا ةظفاومخو انلل لفلطل ما ادني بسانلا زود
 3 ليمن )صير قيولملا يطول قبب مو ابشن دلل ةضوتعلا دن
 00 نملا دع وج اهم بح |م ىيوفىنعملا اني تقي :ضاوللاا
 ١ 5 مصر ارح م[الاف انزل اومون ربل ذ الع دبجوم ءاوضلخا لذ
 دج عابط ءاوهو بطل !زمارد ناو مدن هن نم« اشم لساني د
بزتملا ب الالم دانت تالابل

 ٠ اذا ةايرالد ةيززهاىر

 مزهر شؤخيىرزلل غل انبواهعبل ليم نثرامل ير لا
 ةنارولو ةءازر) او ارم الاح دل ب تعقل ةمان2)0باودلا
 راع هنع رو ]ضامه]ب مامن ال اكيول دهن هعنالاف ةساشللو

 . .ةرطنا ىما عيار نم وتت دس فس وطنا ورنا ءالسلا ٠
 دق ورك باو نعي امتدت هوعقشل يكب يزل )ازمه مللع
 ةزوح قدرع عضاوبو خذلك وس 2 ارزلو تقفل نع ةرفسو
 وظدلاكه مدايمرببو ىبنتجو دادئرال ارش ١ بعزل نص نم دابعلا 9
 الو هنم بالو ءاقن لاش اهنموتنى ٌءابقلا يسأل او ةسجحاصملا *:
 نم ءازعلا لوف در انالاو ثداحال ارم ءاجام ال ظن | ه] وح موج د
 ١ ىف اهل ءايؤب عضاومو ثاييوغلاو تاديررزلاو تايد دشتلا :
 00020052000 تايب ناوةالرشلا تا اضرسو ماثالا نم مئاوبهغ ذل امكضذ +
 0 0_ نايرال مهاد هنئان نمو بمزأ ازعل ال :طاولا لباّوحذ 5

 ُ ا املا مءاقلل «اجمالو عك اد ب دالو ق د اص هلريل نم اهب 1



 *نغنالاعركوإ | لبو

 ظ  ةايلؤلاو وير تفك تلا رن رخ انادتف مي الادب هنتر ووخالو
 ا و عم وصال ثرالا قوذ داوتسلا هردبلا
 ١ مح ةطاوللاةزوضلاو ىنقمل امانا هراثالاو

 007 نمو ديزل ةرشوافتريغذ عمغو كولم ا نب
 هاني جيلا مف طيزم إو مظل ناين كوي كامل اربع
 | تلا وطلاش المف ةج نيكل لعل يبس متش لييرلا ليز لاو
 «ا]علطبت,ززهو ماعلا حاصد اميز لم الع انئ اهز 2 تن قرتو
 ماو مههرب | سب :مالاءايقب نورخ اوي ميل ل ايل ررصتم و
 1 2 طل زمالاغبلم عاشو انقسانلارلا اوجرخ نيدح

 دنئانم ءاعبلاو ق طويل ءابا مهل اناومل و

 . ةلقادشعمار عئإللا دعتاول او
 1 . طلع انقنشلاماطغ كال ربو

 ' يشرانل اينسرل فار اكو ا: ةيرغشلافلغاكو ع لملك
 ظ ل هو ا موج دغر

 اع لوما

 0 اللول قلاوألف اس“ راش مل

 /ةلظنا يو فالجالاو ةللمل نب يشلارمغلا اي داشن ان
 ىرت ال٠«( ىلاّ مس مَسْس نص ةصخّرلا سب

 عل لا كن ةدجر وم ًالارص الارث اسورلل ب 2
 غل لك يسازعلا [دقأ مدع زنا طاح ؟يمرفب) لو لهل

 ياو ءباوسشانبو ف ارمادا عار اكس دا 12 7
 ظ كلو أل ب ارعو عب اهلاوس نم نوه اي الو 1 اري بامر |ب
 لاسالو اونكَس داو قاوررد ول اببالو نيت «مزال ايممرفلالا
 يوناو اناعف امئاو اوككب مرح عا

 دول ل تسيح ياا



 ِ 1 متو طلت هلا نسما ف ةفئالاو ايدل: قيفلاةال ايلاازبب و ْ

 1 ريمعلار ىف سائلا تالابم مدعو يامل ١ اد 2 لشلاو
: / 

 29 ىلو فس أو غدى مجال هر داش منهسد
 بضع ؟ودخ ادب اث تحض ةتافاسخ نى هنا اق.
 دخل ١ ئدخأ 2 مان ناو أن م تس

 كارل ارقام اوس قتل" الادنتإ اولوردال ن٠ ب انك انيم مام

 '  ةاتسفلاص طكدتا تذرقو روق الفا ونش جةللريخ وح
 20 م افةعاتنا نا امام نسل لاظوب هلخدو لاقو ةجلخد ذا

 لا ما اهيلعلاقو التنس ارم ات رجال مري تدلل"
 ١ اوب هش عبتازيزجاملا ثوحاسب إل كو هسفل ناد نسبت
 1 نْولَرَدَخ متدجم ولك موم نطو هجامنباهادر هتناولع وتمت و
 00 ةيرونلاى1تاَت؟وترو وتل ل دب ىلخ اردد رف زن ا دج

 0 0 ب بس .
 ١ / قمنا مطحن خلا قشلا اس انمىاةدالاابس اًنيه'!ى

 ١ "لعيب ل ما اذا ماكل نو اشيل غ لهون وذ
 ١ ا يك وفرع تاتداو [مابلاعسالعإ نبا بون ذى اتتيس

 ْ ئ ا ارا رصحام هو زخإبو ةبونر تغرم رم ةزللاثوحربو هذ
 0 ذو وياي ارزمال وسزومل لا نوزمت و امام اكل الح

 0 0 ا ناسا دارس
 | ٠ الاد ا

 ا 0
 0 ل ىونطو وتلا لبشار ىذا اوسرر و قلل الارإمالا
 1 . ءابشإ ةمالا هرب او هديب ارم ارق هل ايد اند نبدكاعز انومرش

 ا "لل اطيا الا ينزش غن ون الازم دال اءأكو بآل دز 011 ظ
 0 20 زكاة فذ هاف ل ظ



 هلم هر يي فاض اضررو

 0-0 ولانها بك دارشسلا نان عت عل

 ا ءاانامكانود اءزعمو ب فال هت هننا هاف بؤنزل ا كاؤغ و طر

 ظ ( ئاف تحمي رمري |( ك1 ارز كل. ةبونل | طر شنا أيعبو ةونل

 ْ لاعب رمال قرنشيملا رالف نغم و اطرشم وحاب قكالرو

 . قاقافمم لل تناك نار داي دومرلاكترتنا م اماو
 ١ طق وع ذا البس الصا انباع كرش نلف بانك 18

 ظ عونم اووتفلاوروزلاو اجانب قزلاوجو سانام ان 3 بام ْ

 روشل لالسالعدويسسازلاءئا قزل كد و ءاهزلا نو دونمنلاهروزعلا

رطل لت# ديزجاو عيز ميل اذيز صاع بوك ال يوتلاو
 | 

 || سيشللود وشما زمول الاون غيل الة قايسو راهئالازح يريد
 عع اوميلطذ حيرت طف الياس لد 1اس تا اع

 ا 0 + + ديك امن تاذل يشمل تافالاو هوس

 كاجاؤ ا حنس ”انغافانو بيدذ , |عبالو ارز عرزي اررنآو نكااعر

 5 كورال باقطاوهرد دارمي اروع لاق
 72 0 سلا نا بولتلا ب ابرا ى رق و هأجمال ا|نيح

 أيل ىو تراجم اطلاو يذبل اك ايالاو ضرالآكبللا
 ١ ملط اق اوشراملا ازح نوب و اميطتو
 را ثان عن |لكيشالو لوشلا عطقكد عطفك ممُرلا قالخ الازم

 10 هلم اكبعتلاا انو ننبه لتل او

 0 3 هلأ ؤهجالو عز امالادحار صج الو داسملا موب دولا موبو '

 ظ كلاش ال علبم ام جيم حرك فد ال مه طش حم يشر كب ظفر ارق

 ظ اذاف ناي هني النول العالول بحب را لقو :

 ١ كباب قروب داجّلا نإبروؤلاو داعرلا نيب قزلا ترع

 دونم ”أئزلا نامه نتالاق دكذل و تايبلكر اى عب احول امنأ

 نا ثمر وجرب شيكو هتاليبس اذ ريب اجو اوربا نا

0 

 ا مهلا
 ثيل يح لإ و ةرلالر



 + "دوج وعرف بذل امو كتر اجرب ن1 نوقف كلو ءانس أ
 «اتيرلارت يتسم رص ضعرت نككو اوح ريو اشنا مهر غ نال ءاحبرلا

 ةوئلالع مزه هيلعه سن مالو بدت برإب مث كو عاما

)ِ 

 ذل عازب امم ىيكلاف قمح موغملاءو احرف عوحرلاو

 اموغلاج هون و شمارإ م عيش زعلا دامتر اعسوئز لا 2 ىداهلا

 نزف ناك ة كالا ةولعيالطو نزلا وضاوص نوني كالا عال

 ل رتسسل ا تثذثذآ -

 ريش تبل هنو مدرك 6 ده وع ذامهولا انعلتعم
 2 داطخالاوكتس و لولا كرب هارتؤذ فتم ظ

 ىن لطلاويامشلا زب دون وءاتشلا ون درب ا سالو ببس وأنت للهط
 صقشم هنشازخ رين اندو مدوكأكت هنا تاهل ابق داو نقلا ظ

 تاىاعنا قه ث اق ء ىةبن لظ و باشالد دل هدم لان غالب

 :س ارش ال هريس هب يجاو بابمالاٍر مّ :اركه

 ماك اهن مدل
 «ازإار اظتشاو ىصاحلاب ئعيطملا !دردط و رتل ارنب خبل عير اطتناو

 سلطت عافت زعا طفا الا ايلا هتردب الع نمغلاو لب ظ

 34 هاقرلاد زي (رلطو رباع اهو ايلالارط هراركلاو دي أ

 00 رشف اب دامو نشل لاوما
 هو اهب ى د دنج يزل هيد اسعألل
 -> هلشكدأس هتناكرق و متم مرنع هظننب اماكن او فريم

 م "تاما ةنموب! يكد لصف ةزغلإ اذ نمت
 سقكلازلد ثيسوتمللا ه بولغل١ بارا رلعدورعموج و بولا ع

 ا دوما كريبوبل غلاكركد ديسكو لوفد الغ
 0 هننا نال كلير المطل أ نح د ومتلاو لبن ال «اتشلا#

 ةضفإو اص ذطعمبال ءارمشل اىومحا لذه ام لوو هب ظرزرشم»
 ليم داتا دل ال تملاو دربلا بسكال اشو

 21 ٌعخآلاو انّرلا قم امك هلتاو ىهرغ ارو ليال
3 



 ظ اانا بلراقدمخارت اد اجا اطلس ال لميملا
 ظ سنايا يمل و ةرغالا 2ع رك رئي لو وس ام :

 ىنام هلأ أم مبلل ! امو ل ةلضد او عل أ م ىنرعان ظ
 11 تمس 1 !لوتد ةنسح اسماو ايلول نم 0

 ترساجلا مكدر امير متنئظ ىذلا : كلو اب
 00 الكم ءالالوسرلا كك اذاف
 _ هقنإب نظلا نحمبل كاما ريرملا اره لوقب تى معلا

 ظ هنم هنوبمب اًءطاخح 1و تك هنت جر دعس ١ذوناكم ءاولب
 ظ دع د عان رورغو ينم ةثم ١دايرتجالان وار نا اولخ نك
 ظ تعاد اذ هلئشلاةدكر نعدنسلاو ا
 . لقالادد خاثلاوس 0 او «امرل! ني نزلا
 نت ماعاريك نككو ا دو وم دوبرل أؤح ول تلاكمز 1و تل -يالاو
 - مودم و رك هج نتا لوطن و أبلعبتسمل و بونزلايزتضا
 7 بوطواماع !ةمايث مو نع ئ ذبح ! دع وشلل كوب د
 ءالعلل ذل ياعم ياو آلا عيزمن نعل ادومف كدا

 | وسو ارو نم رسول ازمرفام اولعو نارلااور و نذلا
 2101/2 نتن ارزع دزه لييع مزن ) نوعدب و مالم طرد
 0 كمي مالا اوبن لام مزع نشات نوع
 2 مالو ةرغ اعد ميو هتيذلا موب سس انلا نومغشب دارلعلا ا
 3 |ل م الجم لم اوس ماع 2اكن ثرلكئ اوببسح م ويب وك
 ماعلا ةيرب نعت مان ذو دعامشمل لوتس | وشم نومرام ثول نعم

 عر سن اصرخ مما او ميوتل 1ل!ريف مانعا ْ
 «اآولا نإ ثبدح 2 د دلك لملار نيد انملاو نيس انقكا
 ليا د نال زج الهي ملم ءرلمالا ب



 هيريرا تح

 1 ١ ملعب "وفر عد نكته تا لي دل الحو ةلشفو هش ش1

 ' هلام" كياقاف تام جيس ءلهي نزلي ذو زي ال
 1 0 ورم مأك نوم اهلاو
 كرس فرش ٌافاكو باز ثس اد دؤمن مظعطج )عن وسلم او توسل ا
 يي  --اررفمزولسو ينل ل! ءالمن ا نولر 2 بج أد اكك هنت تيععنإ ول ١

 هي مثتا ال اررحاد د اها لاو هلا ازال
 "ا رضفاو الز ًينح او (رطغداو هنت اوزعءاشالا التعاو معلا نك
 1 . طم نويمزخلا ةطرشم و ةولماعلا .(لاعل داش الاقفال ثم ترين اررلع مورلغعا و
 1 ظ طدارعف زمكلل ضوي مو ابئاوبس 2 واعرنملاو أنزل اهانبأ اعتدنا
 "7 هبحامو للملا ©هنق اهئ اىؤف عدد املفع هيلع 3 8 0

 ا ! , مالشلاهيلعرت'لوسر مدر و دقو برع عضا اومو

 " تكلم رك !اتكرددا نا كيب ام اهبح اص و راعل عدم ةرثك ياحا
 )ا 2 تطبو |ههابارصشب اان م مدن هيلع كلل هاف محام
 0 اًنلخؤلغال هكرقلا تاو تف داخلي ماّتَحا من١ اوئْطو ىسرْوَتلا و

 معلاب مال اهيلع مدازضن 0 مرنم لضت ١

 20 ا عل! كيشفلا نا وو
 ملا توظف ٌةزعمرف'واو 1 حام هدآآو متع مدنا
 ” 7 ا مدح ريشا ةاعل اماما مد

 0 لدنك لجد كي[ مهلع ولتن ميزم هلوسر شعناوانرلاف

 1 ْ بعل سلاب دج ايا اعد كح امنا ايل عد حظا

 ١ 6 هبي ما ايل ركاب , ةوالنل ملتلاو ئمسلا

 , ١ع و نيل اثنا لمج عاام امنت اذوب

 حاولو او كاملا ةوب لال ا, هنئارهشسلاف شرح ةئاحولا
 ظ ميرككأ نازم اييلعدمرشتما م تاشالل ام دصفمر رح ول !ةباكا تت قرلعل

 7 مالعالا العلا هدابع علال يضل وم كلا هتك الم ىتلو
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 اكبربند سلا درييرلصاح ءاذشنكملا ن !نيبو نيبل نم ةلساولا ويف
 - مابوىبب اًررهش هئلابؤكزق لافف لعلازه١ةد 00
 قيفو عطاسداعرب هم ايي دال ؤن با لع ورنع للا
 . ©ةيتارض مهتلزنمرتعفرو حيرت قلعو معل) ]عارضا عه
 ثولشفانوركك اق الخالاو دولا تاذضلا2 اكول هْن1َءرلعاَمأ
 . ابلطتإ و اهنم ةدابّزل١ بلطب مالتد اهيلعونت ل وسر مال ملعلانم
 ةاء عاما الع ىدن ترلقألل اة كبح فناني ركب انام اه
 ام رايح مالشلا اهيلك ياسو د وراد طعمعن اذ لاش هنا
 لل | ية داحالاواس ةاتفست سرت مهرج |

 +١ يلللاىو [لع راسو ةداد انش اضل و لاف كلتغرلملا آلا منا
 ] ل يسال كا نينبؤل نضمن ىلامتا
 *جلا] مالشل هيلع يلسد سل محو تاند عم َدْضّرحلا نَسلع

 1(” ايل ةءاععر رعي مغ 8 مالتنلا هيلع وسل ءاطجي ماع
 ماي ستراه ارب طبع ملا تطحا هل لاف ثيح هلكم مظع عم
 ليادّس لع هلعام_د ماك اعنمك دع رمل اىشغن ثرتش اق :تاهج
 00 امد ن اترلا نكن ا هك
 برسل 12 ودل نم ود داعل نا ولف قبو عع مرعل او تيم
 ش 2000 ايد 111
 5 تانآوورط ,ولق و مب انك رعد اد عل ايودص ات هنن بح

 رود 8 تانتن تاباوببلبلافأ شبح هب اطخؤي د اشم مرشاونن
 - هشن هلظنح هو كم :س]ح عدوا نم َن[ْوْغ او لعل اونا

 ظ كنس ئجو نولئف احل هلاناوركذلا انلّزن نك انا هجووم هيلع دف
 يتعامل اه شح «(لعلا ل ةئشخ رح هدا ٌناَدءمكما هظفاح طرح

 ١ نء4يرلادخ نا ىوخا ةيآ 2 ةك هنتاربخاو « اراعلا "مع ين
 . يالبخمسب نت هقلإب لعلازبانا نينيآلا عومجت مح هقرىشنخ

 د /

 مسا 000 كليا 5 9
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 | "2٠ يفلان اس تاحردرعسارملا تاجرد فر تدين قا نعام بلا !
 وى سلا لاهي ةلاوبهتساوت بلاها

 رمال عويوماواهماوال اون ايل ناب
 * هلومرب و ةرخآلا ه2 نانلل قرغ 2 مرباوب او اينولا ةنركذلا نحو
 . كيال اراويركِنرل 'تاحرد قوذ تاجرد مملااونوانّدلادنلعلا

 ص

 26 ,دعترو بم هب ابورقمل || جلل نمت هج جولع عم ملاملا ناف عريف
 ْ لام ةعرر دل اوبس ن ينمؤم ا ق وو تابت [لحلل ى لس اننع نبال او
 8 فصلا نود املاح ملاعلاءاكاذاخ م ةئام#خ قرم نينحرتبلا

 0 مراابقحالعل الهنا عفتر ١اولوتب ناوساتلاوفعرسل احن اكتولؤتالا ٠

 ١ ظ تبول حرر ورغل اهقجرذ ان و لهن اتاري ٍ
 هانلاوهاقتل اد«افولاو ةلامال او ضملاو ضرثلاو :تلافدملللاو

 0 : ٠ 2 آلا ؤاحررلا عئراما ملاملل بوكا لَع تجرم ةرئعهديف
قلل او ءاضرت اوم ايلا ةعردو اكمل ا جرو (رف

 : / البكار ضنل او ءا

 م :ْب .. ةيلعلاعو ةدازلاو ناونل اة رعضتو ةعامشلاو ةئّنل اورزاكا
 جي ةئإل]خدارباملللاهنف هيقفلاو كربتل عيب اعلم السلا
 الشلاهيلعاذو عفش هل لاقش رو هتسبح يذل وتش رقفلا
 ا لاعلان فور اور خو ققارت اسرع ضذكربامل | عملامل الخف

 ١ و غتدتتاانغلب بكاوككارش اسوعردلا ةزملةلالشتكدباعلالع
 ظ ظ انحاو اعونملاعلاةد ابعلاق ثا هنعو نيمآهلمعو ملاعلا ضف مكاتآ

 (” عفش ل اورن امالسلا هيلع هنعو ٌةدس نيوبزارب املا هر ايعل رن ظ

 مناصر سانع نبا نعو -ازههشلا مث ءااولاَعَت داَبئالاةثلث ةمقلا
 ظ لاباطع ف لملار ان اخ لاملاو معلا نيب مالسسلاريفع ب ايلسئرتخ لاد
 1 ارح هب هبتاررن نم لاو مث !مالتسلإياعذجو مامئاعموت | هعم ككملاو

 ا اهي طيكسملاو هنامالشلا هيلعدنعو هيلعقفتم ِنَرلاو همس
 1 ارخوضت مول ناو ةقلل هافرطمب هله[ قيس ادع شم

 1 ش / )
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 مزمل

 و اهجرد الو اناس دات وب ملهاش الاةتاو د شال ايمو هايلعلاّتإف

 وجو انملاد لفرالادر مو تاومتلا نم هل غسيل عيار امد

 روبي علا عوز مالشلا هيلع اق دياعزلا نم ممل العوخلا - ديلتف مالتلاهيلعل ا قرف او ظعدخ ا هرنخا نق ىلعل اورام
 اثار: ىوسامو ةلداعتفيد ا ةمئاث دما هاك ةيا هثلا التل اهيلعلاهوطم اى افك اك هل طرنو وحرم وتخلي
 . تلا لبا نا السل اهيلعلاد ةدحاو ةجرد قل انو هنن االسالا برجل لهل ليد وباو توم اء داحرم مالسملا هيلعيزاو هزضف
 + مرثلو هل]عالع توم دعب تانسحو هلعزم
 ظ هلق كدا ملا تاغ رد اي قا يوغعتس .. «افكر ب زنق تومدعب د هوب تابحو نيمو هلاعإم اررحت | ةقدص | ام ازينو)هايؤ تملا نبال اّيبو)ءانم اريبتسمو هيو |نهسم
 ةلز خططت (ءايولوم ايذرشم أ ارو شاه اون ! مولعل 5 لاجل! روكذ الا
 ١ يلوا ءانلعل انيت[ه ال اقورلمل المش زضف اًقوتنل رعد حا طب | ويش او للغنم نا ةوبتلادجولعاال كبل انب ل اذ هجتبسم ظ ١ الان هانابل ءانم ويتم ابطا زو
 ' ازال ارث فشلا ردو داقتعالاةئزط امل ازمؤ يل :رينن برتارب مغ: - لسانهتشلعا ارو ةيننح + !اقنموبو فد قيلذأكن هننا
 2 نيزكالولا)! ناسن الا جاحر او لاوفال 2 اشل نيس ىاوفالا
 لاملاو ةرثالاو ايل ١1 مئادرعفنو ةلاص الحف ان ماعلا هال لاملا ]ل تجاح
 ١ ةفاهشإ# اكو | عبط مث لعلاد اون نذ طفش نشف رفاق و خمس رت
 عال اةربم داو «ان لاش لم لها م زر خر قف هلم
 اكن هنناهيطس ال لعلان الو لاملا مع ساو كسري علا تال
 ظ 0 ا ا دمع اول تاس لالاو هح اننا
 0 0 لو تام اذا لعل! حاصدالو صقُس لاملات ةقئنلاو لذبلإب

 ٍْ وى



 د اتاي دقنوج فوفش

 5 ١
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 6 مخل مودم لافاداص هالو نككوطقن ا تاماذا لاشاحاصو ىان
 قناي ادعت . داوقغلان ياو اوبشكان با مهر درك تسل اهل حاص هالو توم ل
 و هلل مكه عز زم انؤب ةذذل 2 ةعيد دح لك ل لحال حاص
 "تمرد وقح مر بوف دالو نورخوب الم ارساننإ مرتك .ابخ نمو

 ئه قارا اذا مالنا هيدعهنع و هفامض بكتب ام مهي
 «'هناساقلط ىف انزل 'قياداود تيل )ب العر طال رو دصلا
 و ءازعن|زيزعا ناكل قلا توم ومزض أهتهقنهالجس ايت اهءازسا
 ظ ةلقشم :غرشل ايداحال او اريدجلا نزّتلا نالعاد ةمومسم مهموم
 4 رذلااه اع انمتق اكو هلها عخرو لهل الضف 2: هانركك اجر ذكااع
 ١١ هيقد,ى اورصحال هلهاو لعاالضف ناسأ]ا نير غ كامو فيمتخالل اً
 4 اضرعو ديلضوإ حلا ةبلطل علا ضذ نم ءانرك امرك اًسغتنككو
|يهزز دارلعل وقح بجاو هاد | عرصتملالعافلل اريبنو يا يصخع اطيل

 ْ 

 تئرعاد او آلا ءابعن . لملاو يمل ا ةرذم مكاتاد لاه هيا

 و ايتسلسخو يني ةر افحنم هيلع امل عمك م اولمدازشف
 دو هكدقن ىرع اينرلا اف هتهنن ان غهدعجو اهلها منو اهتذ

 ييطلا :مظن ايثان تدنن ار ادعامأو هك هنتا ءارعال ٌقّرعو ثايلدال

 كايلدالارتوادعاّماو ايؤلخذم لم ارلاطش ملاذ وهن (ريس هثاد ابعإع

 لعرجنحايقر اضن وايزهزب متزغم هسزب مه تينت ايئاذ ا
 , ملورتل اهناف 6هقاادارعال اهتوادع اما ايتعط اهنم غمنلا عب
 ميل ذخلاهيلع اولؤعو !ىروقن و ىتحايزكبتس مزيطتق اوأهن ديكو اصوله
 مخ دابكالا| 2 هد عطقبب قدح ارث ماوبئنجاث اهيل اون اكأم وح
 ' نوئيغتسب اهرت الك نمو درجت اهقزف :'مربف دابال اًدبا ةداعتما
 'ء اورش ا نزل اكتكو ا توماكت الو اهي اوسخ مهل لاغنإب هوتاهدالد
 ثيطع اداف هورس مهالو بازل !منعونؤئ الف خلان ابندلا

 قامو أسيل افيتحة هوم نسدسملل دب الفاهرورشو اسندل ![ناو 71
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 يفونال ض ناف يرش يوزع لخادم دهامود امتفالععم ايدلخ و :هقكامد
 . كيو ارلعاد انا ةةركذت ننعو عض ناتكش وينو هتنيالرتشلا

 شالا مدي ةدراولا تانالاقا 19 اهتيت١ءاش نا(يتاف]
 هوا ص مئعدو ايلعؤلخل صو بنزل يا
 0 يتلا وملك لامند كرات لا
 ظ الا قخآلاو' مهل سل د | كك ١ هوتسخب ال مص ايف مرل اما
 . ةلقلاربرب ناك يراق وول وباوث اكأمط |بو أير ١ ينص اهطبحد
 ظ ايومزم لجن مش وجمل نلمح عربرت نطماشن اما وزان
 قحيئادعو نا لاق وهرورخل اءانم 0١ ةويلل اهدلاو د لسلق أمندلا ««عاترقرافو ةبالاوب كملآلا انزل ١ةويىل امعلاذ «”لّبوحدم
 لش امنالامو يشل اهنا لكراو |ينَل قوبل مكر الف
 < امهرضر ل1 تانب م طلتخاف هاّمَسل نم هانز !١ اكان رل١ةوسحلا

 .. نلفو تين و رورخزرفرالا قلخا اذ مامنالا هانا
 ١ اي اناعؤلار انوا اليل انما اين اربلع دومد اق مهق ايليا
 ظ اماما ل ةرحبارب ن6 اق نسال لك
 - عل 8ك اذن ةيبملا انا اوماع! لاهو تبصن نم ةرخلا
 - يهئاشض هند الو الاولاومالا نون امو مكبس خ أنت و :ب ةشسرو
 قخالاونو ام اطح عوير صم هازف م مث ناشد الكا
 ثلج ناامرل اةيبملارت ١7و نط نم اعنَو لاوو ديرش بارع
 ةلجامل فني ءالؤبب ناكل ادق امنّدلا ةورحلا كد رسوب لبلاقد
 ىتلا تنالانمركدرئو ةيالا اسير |ةوبفل ةيبز بونبلاو لام ايلا
 علب |ملسو هيلعدنت قصراو : [رؤرشو | انّرلا هرب اتحرلع ل دن
 ضو تح نم مالّسل هيلع ايرنم هند /55مآلا ابرق أم بوعلم
 فورو سَ : امراع قدي اماورثآو هاينرب اهترحاتح 05 ترا
 اعبس ةائلاةم دن الافف ةنم ةاميواعرتم مالسل هيلع



 7 لوطن امبالا يو لامن اول اق ايلع راع

 ةرش اينما 'اكوزسام تضوعب مانج هئنادتكل رح نزلا تاولو ٠

 قاورو يو !دهرورصهل علارك يعادالسلاهيلعلاعد هال

 اوقب اقف تلبربوعزقو مالشلا هيلع هنعقورو رورطلادابل
 لاقف ثذدن اهطظعو ةلبزل ارك لع تيل رق اقزحذخ ١و اسرنالا

 تاو قرهل) نجس وازتس ازييز نيل ناش ةلهو ايلول ونيس آ

 هك اشر اهيلعلاىتد ةيل ابامأطعربصمس ىرتوتلام اسحالا ا

 مكيف اير اسنرل اوزؤئت ال مالّسلاهيلع وسع اهدرف أ ةنجو ظ

 نلازنعسحلصذاف هع الئ يرزعوكرركاو زكا اريبعايادلا ٠
 ثم وأهدف ودع اقكدرت١ تا انزل! بخ نمو تك زا هيلعفاغ ا

 !ويلعاو اصورهتالو اهرعاذ انآ اهيرتبال !ليدن ال ةخكلاهااينتلا 0٠

 000 الب ولان حاب طه اسر وا ةورزم ترو أينرللبتح ةشطخ لص نا ظ
 ١ نم هيل وعش قلخ لل لحو زعمت مالسل اهيدعز امو ا

 ١ دادأنّرلا مالسل اهيل علا كو اهلا ظن ملايةلخذنم هتاوايلتلا

 ١ داما ل لفعال نموبكالو هل لاهال نملامد هلزادال نه ٠
 مل ويغل ال ئم حس الد ىف ال نمرسحي ابرلعو نعد ل ال نم
 ظ قتنتامزلاو يش ةاهكه تالف ورب اينزذ او عيصأ ضافو

 03 اننا هم هس ال ةلغشو اًباهدع ال ارض لاصخ عبر ١هيلق

 مضعدلاقو اًرباءانغ خلس ال امن ذك ارب! هايتنم غلب ال الماو
 ابل كوب امايدأب ماتا هيلعوع رب لزم هبوتك

 ْ دّرضفب .ولق : ثنزفرف لاوهل ئدتزن و ٍتعّنص نزلا

 ١ دانملا لا ورضي نت لكم وبر الخ قلخاهو لعد ورشلا

 'ظ 51 لخزاو يك دحا مورب الو ىدت الا هتلخ مود يع ثيزغف نرمصت

 1 ءايتلا خب ةنوقاوم ايدل حاشا هيج يراهم درو ىرحاص

 ا جراي رزيفلا عيد لونتو اهبل ال هعتدت رة لخينم نيرا د

ْ 

 نع 0 وو عج وصسمبعاب :



 ا داموا ئشالإب نزف وبل ١اس يايل وا دال زلعجا
 1 ماوفننيجل لسو هيلع طن هئنإ قمل اق عوبل كامرا امنول اونمرل

 1 لوسر اي اولاعر انن 12ص وتيف ساهيل رجح ميل أعإو ريتا ميو
 لالا هيب هذه انو نوموصمو نولصم اون اكمل إذ نيلصم
 منك مالشلا هبلعوبعلاو و هبلعاؤبث اشر ١ نكمل روعاد اف
 . ةرانلاوءامل ميفتسال اكن هقيرلق ف ةرخآلّبحو ابلّدل تح
 1 ىكسوبو جرب هرلعو أي عوَيي ١تاولص ىسوم رهو دحاو «انا
 ١ نودع ترا. مالسلاهرلعوسومل د ىسوهو حرو
 ْ يعن هغامد ل زئول نا زباب لافختم اخ
 ١ اردشال ناقل اذه اشدل سكود هلزعاملاطقستبتحريدي
 ىوشاررب تنيغس نكيلكرش'س اناييفقرغرفو قي عاينلا . ١
 .. لان انمئش ووعصت نإ نا ءاههحارضعنلاقد ايجان كيرا امو ١ اوهتدقعل هبلعؤكونلا|رعورسو ب زاجالا اهولشسحو عتدنتا
 7 ءانعالا ايلا لكن ينو كدمح ل بوكو كيب !ل ءاكد قد
 ْ سأل اف ةزخآل ل عزرفاوأيثزل اممضو لك للوخالف ىب ءارغوا مو
 ١ ءاتاكونلاعرت امون دابفس و راقلاارتتخو ىومم ا! !لاع
 ...ظلساوولو إنش ازافوارط ا يغ ةومشورقو الع وننم
 ا اول يخغ دا ان عش ملائكة بيو زف (وم ةْتآل اون سبي ذ نم

 «اناعماو لّيورس اينرل نمل انوه عرعلاط ناو أمل ١بلاطىرا - دتيبقس رم )لعوب افزخ ازرخادق هش بلك نه بياع
 وبآراق :نررت هانيرق ام ىونس ١امأف ههماق اف هن اب بوني نان

 ونجل لسا لس و اك يلفت ل صيفكْشُمب انوع ابل تامأ
 مهلعور او ورع انام نانو ال ١١و دبميال نإول ياام اينوتياوت اك هاا صئاولاف ارا هوب ل اففةماتبجخإو قب شمئباولأذف ٠

 > 057 م قمرا ٍ 0 ومع و ولا ال حبت هلكرشلا مرح تمككضآو هفتجريغنملاملاذخأب تال



 ذعد) اذ اهزعب خيل ةأهزم ىحاو باجر اد امئرلا ملعلافو
 0 غمر ماعاف اهرهزلا نم نبك اشرلاد اننا تياعاذا
 هيلع اميل !تنفسكلا السل اهيلعوسيعداكورو ن اطيشنلا
 مكاه اقف لماما اتي دالتمُس قزومع وصو اهارف
 ِلَيَلط مراكو النعت ام مهلك ائذ ١١ تللفشحت 1
 يرحل اوس لاف -لتق مكون لاف
 اجر مرا ياض املا كحاوز اد *ومشجب ال مك يئالا
 نير اولا ضههضعد) اذ نيئايثا هنجولع نونوكالد دحاو
 بندا نين لك م أريلع د لل 'ءرطفطم قربك ةروُغ هون ا :كنأر

 ظنا دبل اهبلا يورو أهض ين نب اريلع نوفلعس الاد
 تناوب تانغ ليليا هاب اوهظن نمشي
 هنثاددؤع/ قف انرل ان !تل اذ الت لان ىنته عاما تاق
 مضل ارمجد اذ قرثس نمىذ أد نا تببح ١نا تلأ و كد نم
 رص 2ةمقلا ع اهلا يب ىتسابَع نب الاف ول ضف لاحد
 الحلا لع ينرتشت : ايذلخ وش قسم :دد اب أرباينا اقرز دالمش ةيوع
 لاهم زوم نقاب دوعن عون ونف ذي فوفرخا ملا

 يي متدساخت ايبو مكتب ماعبال مط انتايناياغتمم ١
 ىاشاو عاشانياتر ىاىدانتف مّتهح فذئتن م مروا
 لهاا بل هلم ايعاش !وارعابت ابماوقملا المت دننا لوهيش
 تاقناف هلت تح اشطعد ادز ١ ايش دادز انكرعل ادام باش
 لو نكمل ,نافأندل نمانلّةد ال نيكو ايتوادعو اهل ١ر اح انإعدت
 «انبلاو الابل نيكل ةداملاو طامت هنا ةدايمبالا ةزثألا ةداعسالا
 ا ماعلتل ان عوجلا عم ريال !نبكال
 بف اندم روم اوبس لايضالززالف
 0 ةدوجوه ن انعاوب 0 | غع باولل الق ارم
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 لوز و ظحيف دكامكرط ةراب عوز لح اَماو ل هش ظح اي
 - هتتاباعلاوسو توم ارب ٌبْعَقساملَوالاماسا َدْلْت او ثولا
 ' ةيبامْزاو ©هننصلاحلا | علاو هلسرو هتككالم لاف اد تافص ف
 ١ . نوافياةلجاعلا خاصربذ اظئلالا يحن زم هك داو الا
 ١ ىو ةجاملاررو طوال ١ تاحاي لاوىمامم ادذ ْنِلَتل اكل قالا |بافم
 ٠ توق م هنم زد الا مومو أصرثب طسوتم ثلاثل او ثومزملا ايندلا
 ' اهتالارصق اع هل دانت ناف] جل اوملعلا]) |سّيوتلل نكسبو سسلو
 .. لأ عليردض هاو غفألا نمدجد] ةالاكوبف ةدابعلل ىوتتل اع
 بشل اؤم د ائل اكويف ةد ابعل الع ناعتالا نو د وصنتلاور اًنلكدلا
 تاكلفلا ءاوص ثلنالا نمبو كول ادن قبي الو تومذلا
 ة7يبلعة ل اوم إب ناو هكدنتادكرب ناو تاورشلا غذا
 ى تاحلاضل'تايقابل ا ريو ركل ماحب ىكو يوم ابرز او تدلل
 ” نت[ اه هنم ذب ال أك نويل ايتن ال١ حئلذل ا عني ابن اكل

 دبيخ اهت و عزيز و بعل دوبل ايلرلا ةومح اع هيوم عدوم ١ زو هرهلا عماجتو بوه ا هنعرتو قخآلإم |ذكونغتسا لجامع ا نسل اطتح وببو ايرم موبيل نذاف مندل !ءانبإرم هنخ
 سلط انفلاو نيينبل او ظلام ناوورشَتلا تحس انها ني اهترلون ار مم ةعبس ايزمل صام انايعالاو دالو الاولاوم الارث اىتو
 هكدا وءاونالاد ةتوتسل !نللو ةشفل او بيبزلا 2 قطنفللا
 اسئمل اهتبلف ثك هتبوبب امكن ا تئاعد قو اينرل ١ وبحلا عاش
 0! ناهسملنوج نكستو سبلم نم نم ريال امو تبوثلا رض ردق د
 | تاير عتتاشمر اكس الا الع تام و
 قورشلادح راب رو ةطساو و نافرط امل د ةج ام اب اهزعربجب
 نك وضل احم روثتل ا ورزح ا و نات غر اصتف الا ناف لطب ال
 دلل لضف تفلع اذ اف مالشل مرياعد ايلد الو « [سالاب هارثق |

 ملع ١ ]ا
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 00 : ا ْ

 ا أ 8" خل ةبوتعل نم هايكعوإنب ام عبس اراهاو ايندل ١ اتحو رلجاذ
 أ < لا اش هنااا ي لخاءاطحلا لن اوىلملاتوا

 00000 ل اطيشل اهىش اذ ارم غض اف انناب ا هانش ١ندَل اد ءابن مريع ظ
 |١١ تب 0 عتاورفرالا ل ىلخا ءاماضفرل اننشول و نيو اهل نم ن ا

 1 يي يي الورع كعمل مسن ناتي لايام ٠ نير هجر شيماشبلب هرتتداشمل هلعارتشلت الكلف«
 ' 10 0 ا ادوس [عرع هت هدنا يدر سانع قال اقوم ف أ

 01 , 7 هياكسوم ناادوع | انك حادوب ناولع اندأ ةزثكياو لدا لضم ظ

 0 ماسلا را ا لم نان جر نما لزنو نيد املا بجرح ديم أل الملا
 ا 7 اولايف مظعالا هنت مسا ننع اكو عبو فاو

 9 دانت اثدالباثس انجل انت ةاونت هوست ظ
 / 0 ,.راهتهنتا اوعد اد عرخات وعدل باهتكترتن تاس ىب ار ىنايلشع ٠

 ابيل تحي درب اظلا اللا نيالا هعمد سنت قنا ميه 0 ظ

 ٌتلعف نان او ؛ويهامت ال ام تك هنت نم ا١أناو وعدا سك أ

 ماما هياكل كمل ةرخأر كايد كي ا
 0 انما هْرمْب ام فش نادعألا وعود ال اكو عر ب ش

 ادرس ات تيك ١ هموتل لاق هموقهوبوسوعوعدت ال مانلا ٠
 وم اوف زم اوا ظن !وفحل اف اناث هومجار التفت |
 لير هركول اول افث ىش اد ىلا نجيم م اددفلازف ىئش هبل ا نحي ْ

 .هيلا تف اولازملف ذدالا لاذ لاين اكان مهيلعوعدت نا
 ىوبوسعِلع هملطر ل يجال اههبخدو هل ان ات كو ئانتف اذ هونشلق ح

 ظ رز جزئ و د تشنج يي شهير اسال الاتنلا هيلع

 ْ ظ ههرخا قم -لمبوف لبس شل و بكرف تم اق هضاب اهلا انا
 0 2 اكلات تير ابرق كلك تماؤف كك إنا | عنف
 و َِ و نيا رككؤناتمنس اهقطن اذا: بضلاءاهتلزاذا

 أ ظ .؛ آ ١

 ياا سب جوس بسس سس سس سسسساب ساس سس بسبب يس ساب سس“
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 بني علباي هل تافف ةخج ةحح تليمؤ ةيباررلا ءءدقلاموبو قيلط

 درت اما عجرت مارب عتقاح ةكككالاهسم كمائن ىزن ال
 هيلجاوعرتو ككنتا يب لا لعب تنلهرت ارب ىيّيحو نع

 !اسمكتف عزب مو ماعد كب اكن ]مش اهلمزتسو نيزبؤلإ لعو
 شوه ف عوعرد ال و رههبلع داعّرل ادابب لبا عولط انف
 ئالؤس اًالايدخب همومل 7 يعل
 | دست تاائاعن ام ق,زن ااولاقف هموئو وسوم

 ىش اروج وضع كما ام ١ ارمت] اقف انيلعاوعرت ورمل

 هل اوضاع "وف هئاسل جرخ ورب لع ىةيالغ

 لل وط مؤ و درككا الاب ملف ةرخآو ىنأ اشد
 ”ةلعد مالشل راض امنتكتلو

 | لعل ةنعاط هننا عزت ذاجالاهنع 0

 ْ لولا نعاف اهتم اضف هومر كلت ءاضسب دم انخ ةررسم

 ةلبم الع او أشيل !١2لام هوحاو تر ادم نكد 5-4

 هوجو تثرعم هنعهرلس قحاو ةبرحرحاو خول كركو قحاو
 . لالقزا ههعق واف تناتك هم لان دور طلال نم
 0 3 من!“ )ومصمم عحىتحدب الخ الكلم او

00 

 ايم كشاف قحاو الغ ظ بلاطو ادا بظر هما بطي ووس ئعط

 0 ا طنش اندلع اهلخن هيل عام "امض كل خو
 تالله باذن هّرهف 0 ظ
 انمظعلىا اًهبداتمقرت انتتولو ىرمملا فن ني ضان
 ليس ول 2 ارب الا لزانم :هاتغاو

 ا
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 ا
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 بنا ]ادلخاهنككد نيدارلا غهتجرد انه اهنمزخ إو ظ
 01 ا /رحوخسم ايرءاصرث أس و شر. ايزكع ارا 5 اعلام (ررذام نال و 6 الهو اواهيل الامو سنن لإ 'نيسىا
 نوعا هنلكو ل وهن اتحد تار لاو ذنغم زكر عاو دبوق اشر تشو
 اًهيتو ًةغلارم هاوه عن اوشمالا ىفادل خ١ هعتوم عقوافاينع
 نواس ج ونس ةديط كود اينو ١ تح ناذ هسيلع ل جابولع
 ياو اهنع الش الاو هيلع ةمجئللطت يول عاش او اّدل الا
 اممالشلاهبلعلاو اط هّناهممعؤم الانئتلحلا نينا هج

 و لامالع كاري حم ادن |: مث عالسدانلامياج تابتذ ٠
 ًانتامتتل 2ملاعلا ك3 ةفصنى ا هش همق هنيدل فشلا
 عنا هناشل الّسحو هل اريقخع هب هكون ةفصك لبلعت لكك

 امادئيراب ىاتَسأن هيّرش دا هم نم هناسإ إش ىائاَتلَبَهَبَلَع ٠
 رئاسفالكب هل شمت لو كوت او نظل ابر جزل اب هبلع تح ءاوس
 الا كطع وه بعت تهلب ناويحر كبف هد اوف فعشت ناوبملا
 و ئاراب بز كق م الثم اخ هنت بضم هطغن ملواتطغيو لاض نال مْ ملاعلا يكد حم ةتشلاو ةحازل لك ةاشمملد ”ناخرعشا
 لال بولي و دو اجد نوم ال نيد اهالعل الع ةب آنس نب
 ماظعلإنلا.دبعل !ازج عا نئناامن:ل |عنعىنعمزصاحد اياعاو
 قلة بزل |١ ص ككدن هانكمام نرل١بإر ماكل ىدايالاد
 و هاببا بك يقل مظعان دنعاعس صيف أئب اراعةعضرلا :لرشملاو
 ل اذهز ورش رث ؟و تيبس اهل ال لاخ انتم دق زتدنقك
 ديعةضوعن انج أكن هنن اهزعابزت الكيل اولسوي
 فالوب ىكاةلر سب ئص تضوعن عانج نيد ع لان ءىن دا
 2 عرضعاباك الك ماو ةراؤحلا ا فرشلاو وفرت او لني الاخ اركالا

0 



 ظ قب فتم مظع وري عطم نيك ننعأاتكد ماكاو
 ] كبري يبرنقل او داّدلاؤممئت وادعمررسوبع نوت هاوس

 ظ سدق ليج اوس ادسلاايئيز ف ىكذ ء ابقكه تمن و نم اركو تم#
 ظ هاو ةريمب تلك أنما : هتن ا أهردق قح ورد مو نيف

 ظ ءاينرب |::ول كل اخت د نوفل ةقنل الادريو |عيرلا ماغي

 ءانضحاو ةميتلل ظن هيلا نزف ةين لح لو ةريقح
 ظ *عيح انملسف تورم ماك هن انرهاو لدعلا نايم

 ا انلشغ مهام عج ابراعؤ لاو نوزمس عيطق انعزنو
 ظ ا عز اههتاناطيكتو اينو ط ابط ناسف

 2 اشلاحا اناسااهتاظنان 00

 رصف لاورطخم الاهاف ةنمنو شخ هامل جباذ امايمونسو
 نيطالتلا بولل اغوأيلعاو ارنا نولبم نين اصل ارمنجيل
 و امزح الالح ءاكاتت دوليا نيل مح -ن]مالأو
 6 ريغد هولك ةللطلا يوزماببو ىتفلاو متو شرلان وزخا

 ظ كم زئازم
 نإ ضيف مع ةزوملا راعلا#

 وأ انس يتلا النمل اا
 كك نام

 لوتس نم اذوخلل ال نامه هلا
 1 1595 إب نعجن ابل

 مئات: بونوكو راعالا هنعااه ةقاان نإ 2 يذم
 هئللو اذصورؤو يلا برش ءناف فول كتدنتابوغنأ اروعاب نب ىل

 و غلا ضرع هوردرن مانو غشك تارا 2 قالا هالعالم
 دامو تعإبو ائذل متحاعوساقلا برع ى عكهيت انج

 ا ِنَْل انا لعن موق ايزمروبت نل اع بوبلطب هلبس
 0 واتس ساق نانو 00و

 0 لاو 0 مصري زيو مهروجا مر
 أئمو مارق نومودل 1 0

 ظ 00 ب ناد اًظنموكو اًناونعد

 | ونؤل ْ
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 4 ا هىح و صيسورج ميس 0

 701 ديما مين ها ضنب مهزبزثو مهل ما

 0 ا ارتش انا اقل دع قي و انس حئيمضت نا
 رئاشو نازلا ةءلقولع .لحالاذاوح معمل ديالا يو مهاعاطل

 اننياشننيهقؤنملا لوقوعو مهمىجا مركويل اش هلوقل تاعاطلا
 هلع أل هلع جانخأت ازال ءاع هنا ةرتالعهرج نم تال اولاق
 00 هم يلا قالو تاعالت زا لعّمجال اذخاوعالو ةعاط عت
 1 ظ دج اف فراج 1 هجم عيب مش نهم اعلا - مت

 1 ظ ظ ملغنو ةبلؤل اميلغنو نبذ انلاد مام الا لع ةجالاذخار وح دع
 | ةمئالاو نيآعتملاو ءالههاد-ارؤمل انخاث رزان هي

 1 لاك ارو: :ئةرصو دلص ثعزخأإي اعافافو الا ة الغنم نول وَوملاو
 وسلا قطمرم ٌنظدعف كد بخ وطن هلاعجو جال حاال تاحالاط
 1 ف اوال ارك “اصر ال ل ظنيلاف انركك اف ىئش *ب هس قم ورس ا( ّنظو
 انباهخ يزن هاف كدزيغاهضد عزم اينو[ يمس و ريما

 0 ددلَوب رح دناك 3 قدصنو لبس و ىبجو فقام

 رع دمتم وأ نورشتكيت اًديك نرش ١ك

 اتم لهو ازكى رزه دانك ذؤعالد اذكر كذا مامالل وطين
 ا هك دجوب الو,ب اول ايلطو اًغ هنن١ تاضممل ءاَوْسب ١ ندر ع وينك د
 ا اذكامال دج ١ هول ون الو اعمل الو ةلجالاوككى اقوا لات اس
 / رو لقب اح «اشالا نوم لع عاجل از اوح اقر طالذااذك دوند ولاد
 77721 ايلاغاتو مان مزح نادال جالا تاد هناا بتال غض
 "ا 0 61 يابا من نيخاشلر نا ”لكا مرتك ععوامو لست ككذ
 1 ظ اورارا ماو فلاو كول ملعب يذاتلاوةمامالالعةجالانخ 9
 ظفيرو نحر بع كيب 5١د ةيولاو ةلشلا نط وعد خالاليرت
 متالابوه دم بون الا فرن لّصلاو ةحالا ئبام نا ٌمهالا

9 
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 12 د دوف زو بلو هيلعر جاوب وبل نيم دقو 2:ب همايقو نيبتم
 ظ لك ب انما ناؤل اويوس نقلت هنن باعثا اذكو
 - اهئازصم تبل حال زب خا بعتلا كد ةلب ا ةجالا مذ
 2 .ةلالفلب مللت انه عفر يوك [رلعة جال انخاف امل ليسو
 ٠ لما فخايورسر لازم اجلا 5 11 دج اوملا لحلف نأف يح

 ظ | 07 الاذخا اح انهو هل موسول اةموسر عر سرٌرشا قرر
 7 يحضاع انقل ل قع الالم اودع ”ل أو ءاربر اضن لاو

 1 00 تا دن ع ماشا قباب جرم
 | لع 00 الة جالانخإد المو 1س

 0 اف از هنو ملقول تم توف دونم ا للفن ن شن
  نلابالف هزرلازعةسررلاتلخولوتأصوزم اي 0
 2 نمةحاَر اوسررل!ليطغب و كفي وسر كس أر هداج بلال نا

 ٠ طريق واود عمر ش هناا عطظولو مبا كبلايلع
 و ماب هيداعادمؤ مئاسل مقل اطاو سررت لع عدو بره ةداذالا
 4 لف ناو وسرت ازع هلظمملا هسيررملا ءثدع ال قّقنم تر

 | ا ف طع "هّراد رولا

 لا عم ددتبل ء فيلا جزع هبل عرفتم نكيأم ذخإ
 كسلا زاب شا هرمح

 ظ لعل قحَ ايقو اعلا كدت ومشي ليصضرشلا ناد لان
 . لقلاقنبحتهتبزءابف مالتلاهبدع بلاد ىرت ناسنرلاو
 '- اطيويفز هر: ةرث اين عم ال01 غض كيج هيلع ككتسل ل
 ] 4 : هلل عنف وبن د صرب ادع عازم 0

 ظ ىلللاءاطمل رهف هوس الملا عاطمل اذا المج اد لك
 , امداخ 7
| ١ 

 ذل ا
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 ( 8 معلا للامداخستل ال عجوسللل امد داخ تربل محو ندرلل انداخ

 البرز لعل لمحزف (مرختر يغ مداحل املاو مدارعهددغ ١
 1 ملاداخمداخرب رس تدع وس امر لاملا د اشكل

 فله ع من فاشل ادنع دال انخار جوي تلف ناك 0 ,١
 م ززاتساق لاو هاذ الا انككزت اجازم لوفاق «:هّنارغل لهنا
 الزم ميد ارثككٌءولص م اقارن هالاغ نإؤش الو م اكالاو سس وتلاو
 الا ا واقل ناو ةالصلا لعق جالا ذخاد
 96 ور م ذومروضح كرسفن باعت || وفل اًنكك

 ٠ بعت[ لراقم حالا اأو ةد اسال ارسم بل د هيل عرج اوبومل 0#

  000بيش قمرات جوال اص ملكي ح مر تعاط ملغ وف ظ
 طم ق اولا ىف تي دل ' نقول ١و ةدابعلا مينو نيوملا64زضج ةثايسحن

 نم نش او اروس نيتلت ة مسن باعت ادم
 امي هيلعفخا نال و بعتل ا ادنرب ٠ لات هنا ١١ بوتس نا هلث هيلع

 2 وهنكدو ٠ قول ارغهروبتل اوك ةيافككا ضفورف نم هم أد
 ةهألاو وسر لاو « اهطفل  كنخإنام 01نيدبم طم : اصاحلا ناكك
 هن يعموبلب تادايعلاو ت اعاطتاإع ٌةحابوسل تنوذؤقم لا د
 راع نرلاراهط او معلار شل لافتش ال !زعوهل ةبافكو قالراو
 مت جويعلا] اه عال فلا ةلمقولع قحالادخاانناو كرما
 ئترخاةاررىملا هو نامئاد خال ا ئطمملاو أمئّلل ةباولا زوال
 .ةتعرشلاو 1 :مزم و دوج اكد و تناقلاياع دخالا لزم ةدارلل

 ملا 0 1 هزم الاوباغ لاو راقد ربل بارا رس
 و ناذ ال اك ةىرض دث ءاكام الا قاؤت ال بلع ال ةثدبل ١ ةد ايعلاإع

 ال ا نذير دلو ملت ناقل
 تار وز ريم تارهرفل نيالا ةنع تلال ايف نم االولو ةحالاألا
 زاوحودازت ةب]زلاو 0" اااع ةمهرضربغ نيم ام قش

 0 ريو ةولتتل - الا 0



 موس دمتم هس يكتم سس وسمو وس مهيسادكوو 2 ؟جييبص كت تح حك

 " اند تلق ناف تارتعل ا امادكد الونم نانرن تايلف ةءاؤلا:
 . افلا عنخ ءامو مح اداب الحرج اذخ نالت نمر ام

 . ع ابريل بويتعتمل او ةبوهاوملاد دون ذؤل او مت الاو نوسرردملاو
 ا الخيلانتش الا زعصرل مافكواههل ةلص امان الب تادابعباولع
 ظ نود اهيفرضنلا باعتالع وجا اناوملل اوعؤتبل باشنالا

 ١ < انباوماضمت دوغ هداوملا اك لسمطلالمركك 3اكتادابعلا .
 ١ ية يلاوج مح اقاهر تلاع ةبلفو ىزشلاو اع دنس
 نع جنوبا رج اسلا ذاوون م يضاف عمو ام هزم كلل
 هلئنمر بلال ةتامانروفف زج فا ةليكألا

 | انباوصا قال دتف قسلفلاكس نم: هركد رانج ةءاوول )ره ال ف
 ١ هل ٠ بشن نطل تكن اول و لوزا ”ىلع ةلجالا هواوي

 ؤ

 ْ 00 واعز اوج م رو

 دبع اصوىرتفلاب ادلع 52 انو

 فكرنا ةقفنلنالدإ ا هاا
 نطو طسبلا ةلاقو ” ا ىإب وذ اندئعزوحي - ال رمال حل جاى
 ترف نال ةباذككا يفر لي ضوعلا قرطم قست ث سبل ةقفنل ١

 ١ < امل هال سويارع اذامي امتادارع جاتا
 لوجال كسلا وزو لكم تتقن هل نولمك جبع الاعب 1

 0 اهب القد بكت ماطلع جالا
 لوب تلاد :نرد نال !قصولاو | ةّبىلاإع هرب

 بار او ءاهذ 2 قنش اًعاو جاحالإب اكبر ال: هئئشلان ال
 ؛ءاذلالع ليجدإلا زو الو دياب هاكر كمول تال تلاركم

 هوجان اع نسكن أق كون عانت انه عاذاو لاف

 وكم 2.

 | رمنارخو هب

 " ىفلاق تال زماعد طيطلا نوجا رو :.قلاةلكالا ظ
 ظ هر ةعتنلا نم جالو ذاملمالا نا نخو طرح او ىَكلا

 301022 ا اايشللشسسشٌُاٌاا7 بت 7 7 تت ئ
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 | © ' هلدلأم ةلاشسمل اون ءرضنل اجلا مكاسلل ءاصاون ىذا هدم ان لوكس

 لهو لاقف طوسبلا ءاضد ادازو ةرئيملا ةرابملاو هلشم ةقنن ١

 علا هل اج اناا اقدارم ير رخف اقنآ هانرككايرخ مل اةقنشلا
 حل ةلجالارزق< نو ق وعض قابتلاو قايتلاةنيرفباناج

 اذيبةانرن دال ةمخال العم اسد! لطو اترازاوع لوتل!ءزلبا ٠

 غليل اشو اشر] اندوستم اهب اسشرل !ةدارا 0 قا هانلا ظ

 هديخالا# ةمقلولاةخالا عبدا اويوزماعلا مبتتتل ٠
 اهنحرج اسال !|متسوه د يكل ودحال اجد ايل اسضت

ةدوصؤم ترق نوكئر ابتعارطل 2نااصاحلاو تشر هملاف ٠
 مثولو 

 معافرث الابآن|_تد شرع ةليسو نوكو عسل اوبي و ةلاسبو

 لاا زاوخ ةبتلاو ةيقاعالا نم ةزوصقم عد :د وكم هنن أم
 تك رادملا بار الع ورشا ةلجالاا زكى ةليسو ثوكليتعاب ٠

 اهيل ةلمسو هحو نم ةدابع باص او ور غن اوشنلعدود ا

 امان زج نم]و قلع ةرحالإ داهملاو /نازوقن د١ مذا هحو

اعوا د تيل ةج الاد وردقت لع ةر اعن انوكك
 بلر ادو ةلسولا ب

 ه4 هان ةئداصةّينب داهملاو ةطارشن نوي
  هرتجر

 ملعب ال الر ادرم |يرقو دام ءاكول تي وؤفلاوا
 قائدهم نككولامول والامل ريل نكككوررشلا»و ٠
 فيو لالازحالو زفلاو ع ءاك[ذااماو اجر هرج ادي ]

 ء”بجوتسم " ضفلل القسم ,نوكاتاو ةحضنل باوثلل بْويسُم ةزادع نول دع

 . نقام يب مالارعلاملاونعا نيركوكادح ١ ثفعش ءاشن انام آلازع
 الكول امادخإننال ع الو دع"ناللاملاذ خاب نا ىب] ملل خسو
 (ءابنالا جلب باغ روماملا مجال ةالا وص ناف ىلا
 «دكر جره از لا ضرف د !نادود مساع هّيحرم ضف ) ةايغلع

 ادع الورم اهلا ضف ١اكىشملا عفشل اور ص [ف عش هسنغ ذجح



 ظ تال واد اور دبو جاجح عبس ماو و ةحجح تتبا تك ب ظ نص 2 ركع اضف هل اكو هدد هنعوذق دك هماو اويب ع 1 لف سابع نباورن اج ناو نم مالّسملا هيلع هنعشسدح
 ظ هليمتت انركك] بول مالكا ره ةدرزروب !هجرخار الا نم ةءارب
 - هوم قنات لعل ةدآرق ططدجتسااؤ اونلتخاو كرو دقلا . ةهش ةاىدازملا لاق ةيزقلا 2 ةراجالازنوجت ماد" ءاتحاذ
 دعبض هيلع زوو اهرق هسنل مقمو ةسردموب ىط هيلقلا | قلاقووظارانك اج د دوعوهشملاقو عال مهضلاف ٠
 ظ تاو هلثمو الف لاو وجب ايم كك ناههضج ايو هنيئا - مرار زرخا ىرق ددع ]زن لآ لفل خ١ ل عج و ئكونىعأقلا | قف ءرقرلع ل سولار اقلاو اهقالغاو أهداب حنو ٌعمقملا 20 نمارس هعدر و ةمرقنملا هعإبر ١ةكلث ة١أهين ناد

 ظ مزلبالو هعابت١|نبلع موب اير اهلق ان داكن اأن هيدا . ةدانحاسن كب ةمولعبر ع اهذخام ,اك5١0 دحال أهبف عازن الذ  ايكءامجالاو ةئسللاو بازرككأنم ةيويس تمولعم اهرزخأم اك نا  نتزمل اهلها! عو اندزع ةرم ثعاق ارم نا هنعباوم اان ا. ةلفل ال ايتن ه الع لود ازد مرمالكت: بنك شمس
 الفتعرنلا لد ال مزيل ددرزجا مالكن ال اليلداهنص طن ناانملع
 ٠ انف دملتن تار دينو سات ا]هش كاك نفاد قم الق ا 0 ل 2107 عو تس ربا إو د ب باو ديزل 'مالك ع ارت ١ هسا ]بلبل فل لط دقق ىلع مز
 شلي بمال (ّوف اوم ممالك /كن اظن اليل د نيكس ل ناو يف مالك افاّقش آلم داهلتنؤلا ولما :نيتب نافنلط اول خا رلزم ٠ ول شق نيزغب ةاكناو ين اجل طالب هيف عبنالا عزاباشبا
 نيلتئامراوجإع اللد بلِطب ]مم برؤتلا ماعم زفشالنا مال يسن ككو الخ ريف نكمل اذا هلقن امل اذوب قدنعملا
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 ١ ١| الف قدعللا دلكنإنامو لوصالل افل اعمالك ككاو دلشلا:
 ناوتفملا ناو ىو انفلاةانب اه اصدق و اًّدبا همالكملا تنثإل
 تيعاذاف هاوتف 2! ضتلب ال ثر شما لشن الد ىتف 1نا ا! قم اك

 لفل إيد ئكز وجر زيكو ل اودنن نيذل هم اعاف ةعافلا كه
 ابيه الو طاش عنوررن ال ن ةم هه لك هريغيو ىَدانحلا إش

 خساولقش مل ورخآل عدول اذلا مهب رس اغلا هل امرخ اع

 اهيناونتبرملوزاوجلا مدعوهنم يتمم نيررتحتا اتم هلتسلا
 تكوو لوصالل لاذع امه مرم الكم هزاوح واع امضرش اللد اضن

ديب مومالكو لوصاالإ ل[ يم ملح تاع اطن الع جال اذخا
 ا 

 قاموا و ليشخالا لام انب احترت عرتعملا ركون رم ايزل اني

 ْس لل حل 9 ةبق هيلع ميو دق نط نب وصو وو
وشل ١ةراعّثال ةلطإ يصولاف نإولا نبق دنع كزؤب

 ماككالل 

 اذافى زنا ةحالاككالرومب ال نززلل يتهانخ وهو
 ان

 الق نقار اناتاوانو جالا ديك حالا ةيباشط را

 يعرب كولا ل غيل هلام نما ذكت انامل عغرب نزومو ١ اذاو لي اع

 7 ,ٍنيمم قالا كك اههضمب)او تلطإب ةرهولا زيزو عقد نع

 ناري ل ةييونت و حالا نود هلشلا هجوراعمل تتموزومب ناشف

 0 مب اكورضنوب |لاق اذه و انّصم ىراقلا اكركو زوحيال

ةلرش اذه هال تلقل ىراقلادلصلو تسول رمل نعم
 : 

 ىنتا «افلخندحا اهلمينل د ةعرب ىيو ءلطأب كك 2 ةلحالاو
 صول اوس ورق دنعاءل | ئرافل وموإ حر ةصالخلا *لافو
 ىكتتل كجالأب ةراؤلا قادر هاوش هةعرشل جان لافو ةلطإب
 انزل اهنم نارا رس ء قيعل ا لأاقو ىد الل الكتينلل الباوبلا
 ىداتحلا لاق ام نبيل ادهت ف ءاذاف ماع ازخآلاو طمملاد اشد
 ىلا اوبس د إبان يص | نم بور ىتعم اهراتخا ام نال اراتكر اداوم

 كلذ فالخ 'ش ظ



 1| فق عت تال دالة ووثس ةيزقا بالك
 ظ ا دافزاوجلا اهش كا فىدازملا هلاقأم ولو اثلوص ال فلاخ ,مالكو حار منول“

 ظ طوما كو |:١نزؤل ١ ناوصوملا ضو كازوك كاسل يف ط اعإب ظ
 - عضككلكو نزل |ومق دنع ئرش ذل تيما قاف 4س - عثق13لوحور ندا |رنلكوب عيشيف ةرجلاضولا كك لع زن
 |  كنيذاشاثسو درو نزفلا عصيسدتبلا نادا نابحلا نم هإوح
 ظ ىقشمجولا اره لص ىواتفل ا ءنركد اكتتملا م ةرووصتم ءاشالا
 - اضدارحا قال ةلجال اطورثسدجو اذ١ةءازتل |دنج ل عدجتاثآزوبعب نا
 ١ لككوشك هسفراعتاو رت هازغب هذ لتو تتم اوماتسا هرقل طي حرل وز هنالعشلا ك3 ةلباقم جال نوكيش عضل اككذ دوضيع ونرى العار ة+ارقل الع رجالا نين اف كقطع نزعل اة. | دنعدامتلازتن نم ةلمكالوصحرب ديما عوف بائلا اس ارسل
 ملازخا نارككرقو اهلل ةزيس وزي[: ةدوسمتملا ةد ابعل !مئعرل وضوملا
 افريل هالمقل ردع هرم !وس اين الو 2 "كلذ راض اح يوما نيكل اذا أصوصخ نيعم ذاك موب لك يف يرق! شل ديم اذا اهانرككدلا زامل اهنح دجوب لى زوجي ةدابعلل زتاسوالع
 ١ لعلام نا نعم اصر وضخ عر اقل نفد باغ 2ى معمل ةدئاف
 ' هازل اراد كت صالخالا هجر عك ال املا لجال ةبلملا نال -. فلاي اتموكد امل ةاقل اكعتل ايي ذ باوث الو هيلا بانل الوصو
 هلامو ارنم هتؤن اهثّدإ !برح ددرب ذاك نم فكروذ موس خالخ اد
 الو نال ١ اورق |مالّسل اهيلعووم ثخث الاخاد و بستم آلا
 ٠١ 2201 سوروملا ةييل ب طونملاج اوثل اهجب عونمل اةلملأبو ةبلزلا لعاب مدعلع ملدتبو ثرخلا ان اراك بوكت
 ظ كيلفر] نم مولع كد ناودكتجم هيب تسل لاملالجال ةبقلا

 ا” قلا
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 ظ | ؟ لصاوناترلاو يف زيبشم ال بوب لب ديهشس وربو عملا قئاوا
 ١ لم العرفوعل اذخا نم دوصقملا ن0 5 *دالان لل نو ىافتشملا

 0 ٠ ةمظفلااضيايريو هشووفلا يري نم لا ادرك دقو ايلتلا
 ا و ىون نماذكو طئدتن اًصل اخ دو اؤغ نوكيأل ارنب وراقكلال اه نم

 ْ ل هع دبلاغ اجلا دين ةكصأ باذن هل لل هباهذ نمز جبال قليلا
 ظ وفلااقا ةضؤل اطاغس اح ءازئاج هاك نكد امل واما كيلا
 رؤعال قجالاسارجالةيآرف ضانن امز عاناش ام نا لصاحلا م

 ا ظ ماذاهل املالجال ةءاقلاورمآلل باوئل |« اطعاو ةدارئل يرمالا.ذ ناز ظ

 ا ماير كلب اوثلالس نباذ ةيييقملا دن مزعل باوث كراقفل نبك
 نقلا اولعجإب ئامزل | اذ هنحال رح اءارت ام حالا الوثو ظ

 ٠ ١

 ا .  معأو نومجار هيلا اناو هتااثاإنرلاعبجملاةايموو انك
 انرل1 هوهتجر خا عفر همهلشف و < ادن انرك امنا ظ ظ

 اماوأيندل أ *ايلعاما العلا داون قرخآلاء [را عل بىمو صم ةخآلاو
 0 رع

 0 ج١ عيال. .ةلرالوذسلاوةبارتك(هرتهس نب لاوتط انا

 0 ةليوكاو ٍندويعل اد غصو تدق و هجرظعو هت افصو ى هت هئنا
 تانل اديصزتو قحلا ناحل ةوعدل ملعلا نوبلطبو هيلاةيرفملا ٠

 لالماةيرعمو ةرخآلا ةلييؤزتل وههيل ا ايراقح بيرتس اينَدلازع
 د اهجالع ةّينيكو تومذملاو ةد لاف الخاو ارعم مارملاد 7

 ةةالطووماعلا»ءاهن لئنجو حياوملا نورتئتيداهنمراؤلا

 يل الو روش نل قلغ هنم هوجرمزب ايندل اعلم هوبلطال
 الو لص الاددانغالا بابلو دوس لو اينّرلا| بص ان ماعلا
 7 نمأهاقر اذ اراتل]غبونكس الو ههبولق 2 ةلزئملانوبلطب

 ١ فزودالو قاوسالاو» نوشمو ىس الا ع نورتكتبالو ىساتلا' : *
 ا 00000 *ةولقو افشل نوككاهل نو دمر اكمتعلطبب اًصقئال و ابيع

2 
 ! 1 كت 0
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 الو ثكهتنألا نوتجعالو نومنيالو نوطميالو مكدتن ل ادحال ْ

 ظ كراطبالو ءانمضلاو نيكاسلاب ورممد ةشالام ىلعلا ةبعوا
 ظ ىز ءاكوكو ادولدجب اولاق اذ ولف احل اهىسل اهلا كررت
  ةبايلههبطاخاذاو انوي شرال | رع نوشم نّرلاوهو ةرق
 ' اترلا وحجر ايكؤسق محل راغص سانل !توباجت و اًمالس اولاق
 ظ ةيلل اوما هوذخايالو ةنكتلاوتغل او عشاوتل !نوتمبو
 نوتوملااهآر اهأننت] !نوريو ىلطتهنتا نارام نومفشو
 قو ةحاورتب مههحو اهقاين هيلا اهل نوم نوذحائ الو
 نايرالا ةيزع باهل ةغوم و ةلحاو عمهم عخآلا
 - اهرهنو ةررخاة ةيشتلاةناعارجو ةدحاد هيه مهتقعو
 ١ يضلاوءاضّرن اورتن او عضاوتلاو ماحاع ماعلا مههتنحد
 ] . يب ساب يا + باتل ان عوفملاووكسلاو
 ا ذفدالو ءاذولاو دوتعت اب ديعلاو قلك نحو نإ فويل

 كيووت نوعربو سانل انجب تاس ايشناو ررشل ا نوربرب
 ِ « ةليملا ملاعفاو ةديمجل مه افصك ”راغو نس اّنلاقوقحد
 دعب هاعفشل اوهو اًيظعتولكلا : هوعيب ناذل اهون
 ءالوهو دهن ةروُسُح 'م ىلاعت هتنا ةيكحخو ةمقلاموب ءأيبالا
 تجرد ماعلا انو |نيدلاو دهناش ة لاهتو هناعساو نذلا

 انّلاءالعوهو لقالامسقل ا اّماو اونمتاؤشل العا مهد
 ابكوبلطيو اشر !ماطملا عتجعل ا نوبلطل نبْزل ادهد
 نو دارو اينغال او نيطالشلاب ولو ةةلدملاو : بودل بصانملا

 انوذخاتو الالحو 6 اًماحرمهل اوما ندزخإت مهب اوباما
 طيورتكتمو اضاةوشرل أب « ءاطقلا نودخإتو مككل د ةوشرلا
 ١" مةلمب اهبل اىلاوهرظن نيلاىلاو «وفلا ١ نوظيسو سانلا
 كنق الول ناحل اىرساجلا ىدشلا نوبلطي و مهنيعا 2

 (”ناوح



 ١ | قم

 ان أو هلا نونع ايدو صا علا اهيواتزجي الو ههه وح

 (.اولئءوهتلزنم طوقس ىو نوركس ا اًرك هش اواز 5١

 وو ةيمكال اكل عمه هيف ربزت دل /عولعلا 2 نومل اطبالو
 و هتلالجو هت افصو ةهد هتنا تاذ دهرعمو تكهننا ةيشخ

 مهقه ٍةَيويلدل !ض/ نر وخل الا دحال لعل !بوئتعنال
 ظ 2 نوعس وهو ىهس اينادهت ١كوبسعرس نلاومهنوطب

 / ظ اك هقنإز زن | امم نوبي الو قحلا نييتبكه هه ساركاد الما ٠

 ا ايزااء ب لاو دا هربت[ قلم ههبولقو تاقوالا زمر شكك

 ا 0 انماول نبال نا مرير ثكاو بصانملا مهههْكاَو ةضهارملاو
 أ نرثي: ولم د اليلق لا اهل اوحاو ةرخآل !نورككر تال واش

 ا ١ مطاع رماو ممالك كو ستلاو تابجاولاو زيد ؤلاما

 ا متافحنل/ةويغوويفخو هليوغ أكس منسم منو
 | منهجا نومرب سْرَزا كروان ةمقلا الفاو رتل ظ

ءذاوو بيد. نها «الؤهد نانوال ةربعزبق ةمقلا مود
 ١ 1 ٍِس 

 يلام ل هاددسالاس يزناكوهنايزف وهنا زن
 / ىوعال ةائلاوش 2ىيعلالاف هتهتن ةصعلا نولضملاو ظ

 ىشس الخ اناطحلا 2و نامئآذخالاوطملاهانّرمل ةءاقلا
 ةعشلا انرورصو رؤجيال كك دو ةباتل اع ةحالاةلرننب نازل ظ

 ١

 ناره جراص الاو ب اوث يرتملاو كافل ةءارهملا لوو
 ١

 مهض هيف اكمل قانتا]جالةيثدبل١ةدائلالع ةحالادحخإ 0
 لع الملا ازرمع 2 مالو سررت او ميلصّتلاو ثم اه الاو ناذال اكس

 ءاالادزع راع اهبن الولو ةحالإمألا ءايشال كعمدحا
 للصالالع ٌءهرض هزم نيتك امقبف تالىزوملا عجن تامه ضلاذ

 تاآيلف ةيازل اه ةرجال اذ اوح_ عد اق ةداقلاو جوصلاو لقلي“

 ا ١ “70 ههدت ةممعلا ايلك لاو تامتعم ا كمالو تش هنارب

0 1 



 000011008 داحلالا

 / الأ ثلجد اون اكان نور ومس ةناهتس ١3 *ورولب اننا اود
 ظ داحلالاذامملااحالاوو هم دضيل امل اخد او قلع درعلاوج ظ

 - ةنئاب انك بقطس لو ب متسملام هئيحشل (هتدتن١ ء|ىس ١4
 ظ فون عك هنن «أمسا ّ ماعاو السل هيلع هنن لوسر نساك
 ةعارملا و د[لاه ار لل! نذ ١كعميلعايق الط ارقى ت ى١

 واب انكلازم عشللا»ب درو امآلا لامن هيلعمس١قالطانوعالو
 |  هإكلاو حالطصالاب د١دلا ةلزشل ا ثككسه ذ و عامجالاو انما
 .. يلمؤلطم نر جتبنام اد ههلا دامتسا تاككشملا عرش هنئبطلا اق
 " ةتاحلاتبافص نم :غصمبع ايوا تاذ ةلفنلاب 2اعتو ناصيسم
 ف ان لاو ارر ور او ميلعلاك يفينحلاو لق الاوسودقل اك
 ا رتعملا ل اف 0 اىمارمؤمكد اتعاب وا ككل اك
 ا لاول ادظنفلل اوبمسكا ل ازغل !لاف ىلا نود نم تل اورمسلا

 ٍيِمَّشلاو هل عوشوملا زعلاوروةملاو ةنل عضولاب عل ولع
 ىبب تلا اني ( مم لافو هييلع هق الط او ا هل طفلا عن
 نصولا1 هنا اهوار لاوب مدئاو ىو علادل ا ظمنلا
 وصول اب جالا زعم اوببو ملاولرم ةغَصلادىئص اول !ززؤلوج
 "  انالطاءرمولا دارو يصل قلطب اكليل ١ ميداربو قلط رق و
 ىببطلا مزكى رن دال ! ءرلطص ١ هيلعو لادل اراع لول رىلا مسلك
 يلزاةعدق مئاغصو تك هنن اءامسا ن١ طباشلاو حت افلا لام #
 ألا تافصو يدير هامسا ةجرمىلا تعول !ىلآ يفرط ال ةندبا
 ًالسلاهرلع وسر ظافل اب اًماو نتن اما ٌهّداع ىثدم نيس
 ىف ادور نبيل ةغصوا مسلم ات هتئاركويز نادحال ل وميالو

_ 

 | لي مخك وطيعس ع هتئاركش ىلازغلاو ىنئاشي 2١و نآرلا

 1 ١ وعن الادصقم نرسم انك مفخيف ان نب فل اذ
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 |0 2 ةّسنفونما ب نا لاق قيفوشلا هنثابو هتك هت١ ١اس نا هلصاع

 ككد خيغخو دمر عو امكهنت١ ع افذل قالطا ةحابا بظل هنفذا

 ظفالاوبرمس ال لوقنف ىصولاو مكان يب قل اوله قو ب
 هبفن ءاوربو ديز همس ١الش رز فوت لع هل الل عوبفولا

 9 اهابقولو همس إب هأعد دوتف بز ار هل لبق ولف ضسا ايوط

 قادكزلو ٍءالو ةرمتل عرتتسو هفصوب اعدم ههسارعز دع

 ملاذاو هيللعبضغو يتسلل ورككا جس ابتملاو نبودال اريغ ود
س وك واتس غتهند عيطت فيكن ان ال مسذ عشر نرجس

 لو

 / «اهتساىل نالاقو اهّدعدق ةدمدعم اس مالنا هيلععتت

  انعدو وللا و بقاعلاو جاملاو ىتملاو روصو نيحا

 دعم ل نمل ضع ون كة ولع يزن نا ان رمل و ةمالارئثو
 ىاهشرو دشرمو ملاع,ت لاف نا ويذ هفصو زعل خال)

 د لاح ء ]ب مالشل اهيلعهنث !لوسروقح ونونتم ! ١و كك رع
 ( اكحانا هلي ب ىرتف عساف لبل دارتكو امك هتئان كيش او
 قرصائاربجاورعاءوبخ هئافىنمول اقحاب البلد اماو ةسعشلا

 ع ةمقرّصلاف تزكلةيرحو قرص !ةحابإع زد عّشلاو بذكاتاو

 هنتاؤحو لون نازاج دوجومربز لوط نازوج ن١ اكت ضرعالا
 ق3: عل !تاذصل ارث أس ازكو هيدرب ل عطلان |نتقولو دق نا

 الئ الاهذاجح ةنيرذ ماق اذاف ظفل الط نم عنييدف دكا[ و اًمقن

 تساربزل لون نانوجيو ثداحأبو عزاز ار لامذ هتنااهث نازوم
 كاد يمرامو هترووق هنمو باك اوس هسااماو ثرافل هنت اف ثر ىلا

 هناف لدم إبر رعمإد لونت و لذهإب لوثن الو كر هنتا نككو تمر
 ظ ش ككدكو نيب بومالا ةرط ن١ لرد ذا حرم فصو ناك زب 3

 كيثالف لالإلو ملا ة فس انوعد يللهنتاءاقس اتزواجاذاف#
 تكلا لش ايت زعل طيضمإب لوتن لب نكسماد كوع ادد وجوم ب

2 ١ 

00 



 - ًاناسازيد انا ذات كتب ىرعاموريسزكرتسم إب

 كوئنالو هشنإب فيشإب لوقنف حرم ةئصب وا همسأب هب دانن
 مث انصزيربخا تافص_ ع انومس ١١د ااناو راهم علال ب وطاب 0

 . انكواقدص :كنكو هفلب اذ اههركب امركزت ا و ازكم١ذكسإاب
 انلارضبم ًامدّوسمو اهنكسوا١اشس ال | تحد عانل دس اذا
 كنز الع هيلا فاصوالاو لاعفالا ةبس قوت الو اعت هتئاوب
 - ةاههناف رب هنع وشتم امال ا قرّصل 11 اعْس درىدق نذالاذا
 وؤنلابقشملاو دعسل او علا وررظلا و بجوملاو دجولاوب
 جبالل |ذ ناف فيقوت هيفدرب ل ناو هقالط انوع[ د لكك ىنغلا
 يقام يلو عيرجت يامون فداعلاولذاعناهل اق
 دقو أماييا اعرف نأ ملحلاو روس اكنذالاب آلا زوعالف ماها
 كلولاوزق اعلا فالحب كيو هناعيس ةيلعام الطارييد هذالاددد
 ةثرعم هل ىزلاوب ]قاع او نذالا درب ملد اًماهب ١اهيذ ناف نلشلاد
 "تا غامل كزردال | هب عشش ةنطنملاو هعلبت ىاهلّدمعبو ةلقعم
 ىب ًالصاوعوب 0 ازل قمت ن اذ ةرا'ق بسير عشدت ةؤزوملاد
 دوش ايلعا اكن هنتاو هق الطابع عناب شمل ادرب ملو نيصافتملا
 مل اذا تلق ناؤومت ال ١دصقلا, علوارغت ١ نككامزص حاله
 بوكالو متل! نزار آلا (6ت كنلاواع ءامس للا نم مس ق الطارج"
 نذالاناذ بعلا ةغدريغنم هد هئئاىلع هام ال اممصس ) ق الط ١
 ١ لوفان|رزاذوكالف بعلا ةفللعق الط الا )اوك درو اًئاهلك
 ١ امىسلالانريوريغو قلاب ىرككو تترافلإناذخ اككهتنااع
 لفل ن اكعانخ نولوط سر ال لهنا عم بععلا ناسل ادع
 .. كالطازاوع عشلاورو اذا اولاق تلذ هناك ى رفع رتل ادادكك

 |ةيرسكا ةعنانا كوك نم هف داب ام قالط اب هذاوهف ةغلب هيلكس ١ ظ
 مزادال نال طن,يفو ههشعد لاقو هانم مز البام يدا فل 3-5

 قالط ٠ ١



 | تام
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 فالطا/شزإب ال فتات خآلا الط | هيلع ف دلما دحا الط نم

 جب ليم ول «نكلول نالم اوبل اطلاو هيلع مز ال1 قالطا هيلشوو
 2 قمجنل جو هناعبس هقالط ابعمشلاةذ١ ام فدا فاخا

 االئراؤلا لهاا وعنمو برعل 2 يوسع يب نايل
 هن (ىعس هيلع اوعلط نانيسل الاوت اسرحا انك ذك اذخ الوش نا
 :دعل انف اهت هيلع الطإب عشل ١ نذا ام فدل مسا انتو

 7 [نلا يركن ال دكد نع عملا عبتدول اص
 "يي ماه كلب امم ادب ث لال موزك 2 كو تكو

26 

 اسد يلع عندَ 00

 ١ نما نيل ١ هت هنا اق لاقل مفوض رزفلا
 1 00 ع نمو ليدال مهوتونالف انجز او عمي

 أ ظ 0 ةيواموهنئاذخ ادغف ةتفال انيغهدا لاتل اضم آلأ

 »4 !كضم نامجإ .اذتمز هوجو اافحز معبر صل وشو هّدهج
 ا افا رزهت الى ١ كيدالا داو ةافرتفت ةعاول ت0

 ظ هش م ىرب افطعتمى ١لانزل ايم الامود تبدو مز
 كاتس لا دو 2 اينر وتو 2و روس ال

 إلا نا
 أت يذلاةنومالا درتي ادراك افكلام مازوت لنيل
 1 ىلا ةودوميو مهب نييتيلفيغشنن ةعاجبإ مازئالا ا

 ْ اب مهضمبل مه يلا ةه هاداراعلا لنخاو ةيال هياط شا " هأبيقفلافاكتيعولاهقحل كلَ نص ىلعال عوظ ىلو نق اتفلا ٍ
 مدلل اونهن الارحهل لومي ككام ةصاشرمدر 0

 ا
 ١

 ؤ 1 هلو مالاتلاا هيلعَوْلل نود اهيلا نوريّحتب هن نيت[و مهوعم
 ] موضمعبل ايي ددعجام اذ نشل الا اوزاتال از اغا



 1 رجعو شبس لفوز اف الذ ملا ويحصل وكيت

 | ركل ابك مشمول: ازوشم لو نمكزح و م
 ] نالا6هت هلو ةخوسم دلآلا نه رك 2 اير نا ءاطم ]اهو ىلا

 | واسلم دل تالف ملال متع هننانفخ

 ئاكأزا نيسان يعل اله اذ اذه امو ددعلا عنف غانا دكت

 2 ءانيتامراقكلاو ةثام نوه هكا ذ لغم وه قدع نقد عميل اع

 ' موي ظاولوبو اهرب نا وهط روج لعغلاراككا اننا

 ظ ماجيت نمزف ااوناكن او تفإرلا ١ ىيخمو ا لاتقل اهتتمألا
 - دقن نيثانو زوره ةنلث نموئزم ىقر سادغذب الاخ رزؤلا

 1 يرينا اناكوقل ادحاول اما * هركلو رانش اق لاك ّنف
 ظ ديل امن نابرسارالو وبر يكل وف 3 نينث أملا نم هَ راملاّرفولاذكك
 ظ اذا اورتن نا نيماملل سالو نايل نم ةئاملاد ةشلث نم

 د ءالتلاهيلعووم رثكافهعلا ه4 نآكو اًهل ارثعانث ١ اون6

 ظ تناك( ادق مال اردعا+هخ الش نلو فالآ ة يراوغ وبمل
 ١ لي ناب سب كلهم نا هتلاعز هب ا نال صامل و ةيحاو

 و كو (الس امم نو | نم عالسول نيب( اذاّرِش هن لاس نالو
 4 ا فود لونا[ لل ا لوقخرب تارت

 م سارررف نبل نيه شوج رفع )ا وز ممول ز 'اعاول

 لبالاهنالةالالاوق !هنلذ ةاتماونم ةناؤص اهلاو ىنتنا
 | ا. مراوح لوا از وه رك 60 اخر

 ظ كاغاولو مالشلا هيلع ةناص موواهيل اهورتختب ةتفمهل ليو

 1 مرضمد نبيل ناف دكددمداماو سرت اهلا اوز اغال

 | لا لوسي ساذ الف تعول ايت زافل اوت
 نان الا بجئابحو ١ سررزب لاقو ىفر لاضو ةدانقو نللو



|00 

 (5 * ناطّشا
 مرته لاف كككدعم دحا عجب اك قفرمدب ميز ن
 هداف ثود نوبشح مون ناك مث مهلععرقلو اوبست اهرطعب
 هقللعإ اىوداشد نم ىلعك مد لم هناا يوتد دة نيرد رم مترو

 لسن مالتتل اهبلع هنت ؛لوسر انشب ىِشبح 2 انكم

 ةمئلاوسرإبادلظف انمزتر اذ ةصمحرس ال ارم اخ ةحيصرس اًنل
 لاو ىياملا دنع انا و لورارتيكاهتش !لب نوراّدفل ا ننع
 رث ايكوم ثدح ا ::اج امرئرنم ىلو نمل كقح#' ماسالا
 ا 2 نآلاهلوش خد. ةرائا دله ةا-كل انكاذ ضف ظمرشلا
 : ذللك نم اور نا مهن د كتع هللا ذتخ
 مو اع اكاذا نيا نايعنالها ارثكك اره دعو قّيلا عه

 لاثعل عرض الامعرورظاولويو ورش ذ روعال معيقرع
 لاقاوّرم نامهلز اح ك5 نم]خ |اون كنآو هولا اءئتموا

 رروذ نشا نمّرذ نموه لك ةناث رف نيئغر سانت نبا
 ٌحصنل ا ود ةهاركل آر ماوبنم ارجع اكرتع تافالتخالا ثم لحال زعلو

 ) ندا نزف نا كون ادحاواسمل ؟ومف وعلا
 * ةامالاب اه يصاب ترمس اقلام
 38 0 ا اوس دلك حنش اح و دنت هن الا نإ لعاو
 نمب ىارىرئال ناخب قبس ىم املاو ديلا ©. الف كيدز م شا

 ا لصاو 5 لرتا نيبو دبعلا نب لقالإ وب ريق ةنامالاو مصنف مشد ْؤ

 لاا وق مقل ازيصتتركزرل و د اعلا نببو نيوكت لاثلاو
 تاحالاو ثإررز ار ماص. ئتامال | نيثاه ؤةنانحلاو طتدنت١ ءاش نا
 لوسزلاو هنه١اون ؤغالاونم] نزل !اه١اب ةتووت اهش تا«آلا اما
 افعيشمد نمت اذ اوىلاعت لاو ةويلعتممتشن او مكتآناما| أو وغلا

 (ش ناكر انهننا لا لاقو ؟ةر هنت اويتلو هتنام ا عرمجن اعز ا ويد

 ص رال ا

 يحي
 ١ ةاؤيساا

0 

1 
. 
0 
١ 

 ا
1 

0 
11 

 ماه مو ا.

 الا .- 2-45 هن 1م ع

 ًّ 5 دبع

 ه د .5>--- ل“



 ٠١ >> يمدازز تيس.

 00 ا الوهجابَولظ ناشالا اهلمحو كتروقرلا
 ' ئرملاوؤنَغ امونبعالاةئتاخ ملعد «:)اوو دق قم هيث ا!وث اخرْيُد
 ِْ قياذلررك قى ردم ال هننا ل ايو نيزتا الهنا ناعتراوو

 | ةيمعماامالا اد |مدعو نال نزع لدن كل اتإنآلا نعاككسغو
 كاقردح عتازن تانامالال ١ مالنا هيلعلاو ثداحال!اماو

 نعون كسل ازمارلعو قل ام !ولعف نقل !لزن هش لاجترلا

 ١١ لظيفعيلقم ةنامالاوتبفتف تونا ماين لاقط هنامالا حفر
 هبات ةنامال طبقتف تموتل الجول !مايرمت 1 5 تول | اهرتا

 "هاف هطفنف دكوولم هتجح يل رن ام اعرش لطف
 2 هلج لعارمرحدف ءامح لاه د كرملو ]تنم

 وب نا ان :نامالاه دي د اجكال ومي نوما

 لاغتيل و ءامو ملدعاام ُهكظا ام جراللاغيىتحانبما الجر
 ل التل اهيدعل اهو كردغو ماسم هاوور ناو ل درخ نم ةلتح

 ايدل هداف هنامالا ال ا اهقكجونز) اميكدنت ١ ]بسن
 "يك ا!لوقش كتل مادا هل لافش هنتازسسل تق نآو

 | لر هلال ريقلطنف مو اهلاىلا باوتلطت ازاي اهدل ا تمذ
 ىو اول اهفمض اهارف هيلا تعي [يديركم ناها

| 
 ١" ليثكاو هناما ةوكاكاو نلَصلاَمْخ يدب ل ادد اهرح ) هك كويموب
 علام دادول! 2 رس )و هدرع + اّسناو بنام
 هل سوال قال ق ةولص ل ةناما ل نل ل امال مالل |هيلعلاه نَح

1 

00 
 :ىب ءامهلل الوش دئامالاو وطقاالف كيىئارتهنلا لوز
 ٍلع)اق و راّزبل اماور شكا الف لب ىارخهلل !لوشن ةوئلاو
 0  فوفلعاسعم ذاع باك ث تح ذا فانا التل

ْ 
 ا



 ١ كيماص هو تاور « سم داى زاب ءاور زا نمتازورو 5

 الاه نيلكالا هنتاعمجاذ !مالسلا هيلع اهو لمن معزو ظ

 نالف نب نالف ؤرغ ةهزبتف ءاولر د اخ جرس ةئقلا مود
 ها وسر كلذ دعب اومر ةرب در عو هءعو هم هاور

 جيجا وسب اف عوملا نال جؤعا غر لون مال اهبلع
 قىودوادوب اداور ةتاطبلا تش ايزناف ةنايلا ناليكؤعاو

 عبس هرحاو نيم اةمد مالشل اهيلعل اكو ببا١دناهمئن
 ةنعل_ىلمذ ا[ رعت ١ تناكدلزلاو هنت ١9 ءتالب ال حيعمح ارسال

 ,ضقنو ىنعاذ١ال جرا حاقد لسم هاور اه صالوالدع نيل عود
 هال مالشملاهضعلا و لذ اونل يشل اورهد ]غل ١لرعلا ابق نيرع

 .هيلعل اهو كجعو دمحاهاور هل ديرعال نمل ئدالو هل ةئاها لل نم

 "اهلا توظالو مهب لنقل 451 ديعل عوق ضقن ام مالت
 ةنايحال | وبول حنم الو قرشل اههبراعهتئاطتسألا موق ذ

 ةرناجيو دبعلا نب ةنامالا ملعلو مكاكاهلفدطقل |مهنع
 ملا همز كا امل ىيرلالو ايست ادج عرشك

 ّقازطر نم جرح ارا ابدح : للم حبالس

 لست نانيطن لعامل فيش ادق كيمو
 دنعغانلاو ةائلت نسظناو ةلاءالا ظنخفس ناو تاو
 ١ لج الدلع تن اماه تمنص اذ ام كدبع] وب هحور جوخ

 كل اناهتعض اوا*اهول ىلع كاقلاذ درعل اواعز اقلثوتح اةظفح أ

 ىدروعتاوثواو هتهلوشسد اث١هيلاو باتملاو تبلاطملاا

 ٠ وعز مصرَْْعو جهت اناما] مهل او لومبو مكرم فوا
 ماتم غلق هن 2 نم بطنك هقاةثاملبا تلا.

 نيولاؤهبظع ظ ؤم هرم اف كه ءاخرؤذ تعمذل١قالخال اره
 عال ام كل ظئلازع اهظمحب ناخشس دناما ١ كزكن ذال اومبل اظنل
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 ظ و ناا ها ءاهةجاهبفام تن ةفسو اناس اهوا

 ظ ةمازمو# دموشلاو ةولزكا ازكودن اما واقل او غببع دلع
 . لاكن دعو .وطمولاو سافنلاو ضمللو ةبانإل نمضلاو
 ,لوسترلا سو بدل ادودحو ج ع1 ١نم ؤخجامو نازنملاو
 اولا ورم اوالا نم تاغ ً | !لصاحلاو مالشل !هيلع

 لو ءاشالا كه نم قش هررَصق نمو عدبعنع اهم هنثا:.ناما
 ا وو انوغو لوسزلاو هن ونوغال ورق د ىو دض
 ري ةيلعفاهرشف م ناإ ةناما ةلولدملا ءاشمال اهنهوس امن

 ظ قعر وابن امال!باصا اذ نمل لا د تءارككاه لف ىو ضو

 نيذمال يمال وءزبصتتريغنم 345 ةررؤو هم هتلاءاضقب
 قيرمذ ىدت نرد ع بنامالاباص اذ ارف تت ورمصقتريغب ثافام
 سقت نكرمل ناو ثاذ ام يشن نال ثدقو مكهتشاداضتم ن4
 < ناو هنب ةنامالاانتاو نيئث انا سبشرومهإب نيماربع نال

000 
 نمل دبال إب دحادنع هّتحِلسال مانا قفل او جام

 . ال يبلاعلالو ٍةغداف مم هنقا ةنام| ىالذع ةل احم يللا
 | با"جالازاعم اتطسمبل (اتفاو صا ىو ام امنع
 كدو مإ جال هرشعلاو ةوكوكا مز التيس ل امو ءاضوال !دنع
 0000 اقلط: تالا هلام كيتا ارد

 1 ٌسلااذكو ادعاصف عرش | يب سل اهدار دما هنام الا نعو كوتملا
 وزغبال ناودد ةغلث نا اوبل اولا اهظيلحف نيج ول نب
 ظ ات ادتإب كرا ١ الل باطترب كرتنال هارب د ور ناويد

 ١ !يقلرعلاو دال قوتحثل اثلاو 47هنناقوقح ين اثلاو
 ىفوا محل اوماونس انلاولظ نمو ةناماس أل اقوقح :باعل
 1 ا م د ولا

 | بنعو .



 دا

 لايطلو ضر الاو تاومّسل الع ةةنامالا يعامل كت هنتان | هتقتأثأ

 مكينالانن ناشالا أهلحو ارزم ئقنشاو انلمعالا ساو
 انظف لاجلو ضالاو تاويتلالع سانا لا دال

 ناتيفا اناناح لقيا تلحت داما ظ
 دردسمب يعيش يكمن دورت دك لا اهدارنت
 لمحاو قلغات تبشحلاذ اف اقلغو ني كاسل لعجاو

 ٠ ناانكلاكو ليل تح امولع هفشككواف أسال كحول ظ .
 اماو ةنبالولا لتكن لب نمركجاو قاما تحن! مدا

 قاغاد مذا دعبو أهرل لا عت نزولا لكي دنات كما نط 2 ظ
 تلات كجم ا نودو يتلا بنو وش لاول اهابالاو تارا
 ىلعتول اردو توك نال نئشلاو بئككاو اياطل الع رملاو
 لنا لاق ارلا لكبتلان كحو خدعت قل ١2لادرل ١ قانعا

 هدانا نع بالمد دايتعالاو بهملا بم اشنملا ْ
 نانح يبو تالاف | مالسل |هيلعهلوسر هدم ةطتوننا باثك ظ
 50 دركد ان مكتع مانع ىفن مذ مترك تبعاذا ظ

 راؤلكلا لع ةكرشلا درخ هتنانم يبس ضاورب !اوتطو ىلاعت ئ
 اًمنص ويسحب مهو تلافو متيوشو :وصعوهباهعا#
 بفوطوعر لعب نان هلا دق ا م١ حجرا | دس د ْ

 بشل مسالا انو ةيسومد عمتك
 ' 2 اللاوو هنن: جملا باهع إو عيم ىوهو عاطم يئس ن اعلم
 امم ىوهو اًعاطماّييْسس تن 0 0

 دل مدلل هيلع قد كستن ليكوف هئآر ىأر ىذ لك ارعاو

 مره هتتالاؤئلاعو خذا سلات الذ تبدولع تاساناو ظ

 ظ
 ا

 ظ
ْ 

 ا

 ل نائم اون نغو لوستزلاو هناا ولغلو كتووف تخف

- 

 ' هيتس الا يفاعو تبل هايف اب لخأ الرف لاف

 “٠ اًهمردن ءيصعلا 2



 اعد قست ال

 هز ريا يو املص ام

 ظ حارتنا لامالاوتاداجلا اورج اي :

 ظ هلل لاك اعالا تان دفنت مزموايتافازعو عاب بكيااذ .
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 ظ تاهو هاني اسامي ثيل طعنا
 ظ مرباصاام هبصض نير اهل عيتإكى تح هنيه رز لحرف ا لازال
 ] نينشاون ىلع! ىردومسم نبال اد بدل !نمربك رجل المذ
 هباظلامالالاجنال ةدامسما اذان اهزبوج اماه علاوزونتلا

 ال لاح 'كلطنال دوجوم او ىسال ناقل اورغششلاو ىشلا
 ظ ىقليمنسو هللصاح عماد اًمتعا :2دوجوم ةداعتتلا كلب
 ' نبالافهست ااوزئاله تتنااق اهزنب عمج اقنغ طئافلا تعا
 ةلملسا نبربرلاقو كللقت الف لح تقع اذ !هانعم عاج
 ظ ئفطملاقد علاوعموبو ةّراباهثااو رمت نال اكول
 )2 | ال97 انازمويلا جل اان عم ادن كيا هنا

 ْن اماعاف ون ىناوغلا| لا ذم هلانا انه

 ظ اا ادح نارام "رم
 ٠ْ قه ان هت اهمانتإو دابعلا اره نحال شكت اذ اللبككا

 ظ نت الداعر اله ذ ضعت | اهاد بوئذل !نانلا

 /ارهطعتسلالو ءغهتسس و اه دان اهروفت ع ختم ثنانطل

 هنلكلاو قبثؤتل اب هيلع قندقا ةقوسش واهب امد ةفلالع نيمو

 لود فوملاو قافثلا هيلع فيم زدت او اًباط بعس

 3ءبادعو كك هنتاوكمن نمو هالو هن شبر حل او يجيلا
 اهرميو هشئوع هش نإ ملادجوك و ناك ةتهقتادتعنا ني
 قتتلاو ةد اننا عطس هلقعو بر عادا بو
 عيتبالو هنم ماعاوب نميلاؤس نيزك د ملآلو هسفل رتب
 ماتاولو لايران يود ىرعغ ل0 هع طعاو ظعو الو وص انععن



ْ 
 ا

 « تاعتساو نافل وس داضتس ال هنأزب قش إو هنن :ءاولو
 عبيعلاث افأم هلاتماد ارئهو ىلعلاةسرارمراع_ظاوو نيزا
 مطب عدلا كريد ْنإ تاؤآ ملفعازمو ن نجما نم كتكسمكرذ

 مين :نربشما] ىزل حرصنا كالهلاوهو ىنغتشد وذ اف د نإ
 الكر محم ركوب و قيتييف الزعل يعل ا ةقيقحو كعرمذ
 لامك ملاعلل و ةلاحص ال لاكوهيو فسوب ةوبم ايل لارا نلعإ

 هل اهنىلعانتا خوي نا اهيا ناثلاح دخل امو لعق لعب ٠
 انت هنتارم ةهن نإ ثيحزم هباّحرف وي نيكه اهز نم اًنئاَخ ويب ال لا عخالاج .جبرسل ادنيف هلص ١ نم هبلاسو | رت [هسشم
 لاجل بل ياام هشئ ىلا ثفاضا ثحزمال يلع
 ةيأجرف ىييزب هيلعتت اجربغوكا انهو بمهجلاومو علا
 .البخو ةعفرو :ىذو لادن ثييحم هب هجرف قلو هيلا
 0 : هب هجرث قلد و دهذو ُهكهتنا قم تيطعرت | ثدح نم
 كترادا بوس مث !كيمح نهال هل هل إب هيل !بودسنمو ,تفص

 65 ءارع

 منع لما اصرم قكدتنا نم ةهن هن) هس ىلع بلشامإت لهم اب
 نولركاو ةونل !ماظعتل تب ىعلا ناو هننزع دك علالاز
 [ندل اه'ماركدرعب حقوت نو عن أ زتق اضا نيش عماهيلا
 لالداوبو قانلالع ير انم يوذ |هيلع+زرلع نابرح دعو
 ملي هيلعالهت هنت كسلا ل اد هنةنتالع هشنل ىر نام
 فزتعم ناو لوضت نالو هسآر ٌىوؤ حجرج ال لدم !ٌعولص
 باس هعلادالو لاهد لدم تداو ىتبت نا نمربخ رن دب
 الكل وارث اوهو نماث انيبوربك<باد ة اهانرك رق و سلكلا
 نا علاج العو اًسحمارف هلع دوتس هل نر نت ا هتدقالاق
 ى هيلاربل اعبحوو جرو الع ”ولكه بج ناك ناو ل هات
 لصختلاد اال اون هل ل خرم ال عج مخ راع ! نال فخم ليج وي
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 و بص يسم جر كس ا ا ل ا و و وو ارب سا اح سا 7 اسي ججتصا7 "اسس راو سس سم جاع يروي و يو صمم و سوس صصص وجنسامصببممب

 ظ ظ ١



 ٠ لازم اما ظنيلف ل صح هرابتخإبو هتددشبو نم ابا عب هه او
 مل رباع م لاب اسرشاسو كاينخاو هداضعاو ةررق ناك

 ١ كريغ بو قبس ق حم نم كم مددا نم :ن كك د عيحن 4 نافذ
 وكتب اعاقكب ناشف :كلاهراسل اله مع اعرب هزث و للم
 اندعرو ككعتت ]ضف الولو نمعقر يب يل او لضم ىامركورشنا
 "انو هتوف تح ورل اجو ئدبب بحي ن4 نآد دحا نم تم قر
 مسا امحلا تغتلف تتلخزضش كم لابو ةروص نحو لاكش
 ام هبالعو لاجركو لاوُزللر بع مويو عيان هن ةياوعشو
 آو ومار قاؤنو نطابرازق | ةرافتلاوبو لاوم ابرك انرك
 ناو بار او ث فزت نيكد يعانلا ناردالإو كيبل هوعولا خو
 ى ةوق اسم رس ١ نم داع موق لاق اكىشطبلاو مون | بح لاك
 | ءقلابامرأبب عااذا تّوف_زعش مود ىتح نا لعد نإ هجالع
 نطنلاوغملاو ةديككان بع 6 نآوميلعارطتس :فآ د ابهت
 ١ ىلع عكر تارك نا «حالعو نر او نر | اصصش رومالا ق اقر
 1 سووسوب فيكم غام ثييصر رم كد اري و ل قعلا طبق زر ام
 امناَهكَيِلَو ل فع تكلم نا نم ابالف نم وق فيحب نيو
 ١ يور جلادل اب ع 4 ىو لع عش او هل لق ال هاملأل جور
 . ناودإبا ةاغوبس فعجتس#ب ناصرفم لطرح نمشأولا
 ذالخإو صر امفا24 ابْن احاوم نا ماعد نا_حالعو ,اروئثم

 . هلئؤلاقالخإرن ذاك كو' نانأب كرتف ناو لبرج رشف قلم منا لغو ش
 . ايرخهلو رطنلا ةقذمو قلما أطمتإوى ئنلارعمارر لاو ىنونلل 4

 .ةلافواوفشا فيلل يلا لانو لعلاو ةعاطلاب

 | ىغاالواناركستنال الأ بلطل ادبع تنب ةيقص ابو روع تنم
 ١ كامب مقا آلكدوشلاف قنا ذا تلاقو اًشمتتا نماكتع



 ظ ١
  1ا

٠ 

 كوقتلاو ةاوتلا ثارآ ةداع كرقو هاون رود ميسا

 نيطالشل ا بيضيبع ن4 ناو ىوزتلاو 0

 0 امم عام لظا
 ءرابعو صسراوم ناهجالعو (ىلل ةاغادببو 5
 قمم بقوم دانا كا دبع ا

 ال معرازق او مز 0
 نويل مكر د زمرعركا الو مصيللج اس ال ذم كتلو ا ظ

 15 - ردو دعتلا موب دخل د وهل شككادار انهم ملارازتتم
 ا مالوم اعف هتيم رم اونب نو ذخآ تك الدلاو داتفملا صر قلت

 ا " راع باذن ناتو مزن كتةالا لنا ائمارتوجيا ٠

 1 ظ ةرصس اطل هالو ميل المدن الا لذ ارش ْ
 ا نمهثانال اوزغتبسو يرد دم داس طافت, تناوب نا ظ

 ا ذك داو ضع ريغ ميسي اند نيل مانام
 اعئالاو براق الاو ني ثعلاوهالغلاو مما دالو انارضدرعلا

 توربو وي 3َاَّد الواو اًلاوم اكان نع وز اهفكل اق لاق

 ظ 1 "اويبربككا جانرككا ذام دجالعو هت خ مقيلابيلطتو ولو

 ا 1سم بسور مو عض هواش
 نكريف تاماذا ءنع بوف بسمع غ0 اتنالد

 ,الدبيرق الولياال ورلو ىف الئعحو 0
 التل او تاتم او براقعلاو ىلبلا مل نونا ضربة عالو

 منك ويرد ككذك مل !رتاخو اصوحاءوينو اًشررشع نوتطن الو
 ا ) نم عاف ابباودت ميحار هاما نب مهدرعقلا مب

 ُ ١ كلجال طا قنالعو رمل موربقل !ة كمن الو كك ككر اي
 ُ لافذ ا عوينت ل دحاص نع ارابخا ههه قن الاوان ل املاببحع ه4 ناف

ْ 

 ظ ا م ا ردك

 تع ع وح وح



 | .ددلتلاهيدعمت»'لوسر قارون والام كسرت
 7 0 و مل تيقن اذ رياعد هش لح
 ظ 0 مجالعو, نعل 11 ل دف ركا رعت نا

 ١ 3 اداببخفل )ينو لئاوغ ملظعو فووحوشل امل
 ] | مالو عاسراخل الامازون حلل
 ظ لس عب نازموملا نمروصتل و بكف لاما ميل تيدر نمي او دوبل
 ظ دال نال طا فايس نال دلل

 00 اورلاو ىدزملا لاء رمت عد ال نم ورح عض
 ا د هوس مل تزن ثلا «تهنت لاف الخلل كارل اب هبحع هك ناو

 مهول او أمسح ١ اقو ًاعرنم نوبسحب مغ ءابوجسع

 00 0 الا يا

 ] اع وزر ف تزف 1١ذأ ةفلاتما مالا
 1 ةاطخ فو اداز مينو فعدال ىذا انهي و مكت 0 ااا وير 00 ] ل ل

 ا 60 نين وملهج ل مايلي ءالع نعت ث اعلا ألا * ا

 0 0 رف بارما” اكد هنت نممعلا هد اؤتعا ءتد اعسيس ب اعبل موملاو وفعلا”. زد ا دفيع هدا ”ةئن ا:طبوهو لكيت يلب تكهثنا نماول انام اب ابها اونا ا 00 ا هلو ل سارا 7 7
 د عاسلاب اوبر كنت نورعشللا نع 54
 وو مهكر متاكاولعجد اج 01 2 اسم الالف و هارت ف قلن 0

 ى !ناعنرط اون” 1 يي فك ءليغلا ألم داملاو دان اك

 مم 0 ا زل 0 7 ل ١ ظ

 : زولاو ءؤيرملا د وبزماد م و21 قو رطل

 نوم ءايزد دوو جسدا نم رو 0



 ا
 ا
.2 
 ا

 ١ ١ مل كلوخد عنلاوا غل اصل برغق الاغوزا او مهتس اهبل ل 4
 الاد طتالوخد 2ءالمالوتخا غعلاو خا رعورلا بدال زيشو
 ألا ةزرمالالرتسا م يو قال وخر عشر ور وذ الل ذف
 - اًساكسم [تررحو | نىليَمذ لاج ملا لوخدرعر اهركلا حملا و
 ”وباو لوول ) تدار ووكر مايا ملا غلا عطرها
 هتالوسر داجت ا ذاو لكم حل لوخد زر اذنكاح عبري نا نال كيش
 فحبإب محلا وخد 8:هل نذ اال مولا كمامآل امار اًقكك<ى لدم
 رف هرؤكئ ز اج دالباماو ١ جلخ هل اسرم عميس نئيلا

 ماناةنلثو بوو سل هاف مخك" اهيذ عقد ال كك نذآل بامبو خد
 دجام ارث اس ساو و نيم كل وحد زعزازذكا حم ولد /املاعو
 ابنع هزنت اهلكذآل اياب و ةلعلا مىهل عنم لاو ماهل سيلا لع
 ىبمققتاعو ماا يا ةمزل | ح |) وحرب س نال عل ةغبنح ب١ دعو
 لما غيلبتكاريتلاو'ونر رص ركدكو الو !ةجاحل ةكداوسر هس كو
 عهاجلا 2: ولك اوبب ميقن امو نجلا و لوخّرلانم نوعنيم نزلا
 بوامر جل فسوب + ١و ةفينح ١ لوؤ عماجلا هنركاكامو ل بق و ريغصلا
 بنإلللاورف اتا نيب انب | ص ا قّوفو عجر مال ارو لوف ناك
 ”ءئملا ع مرش اكن هوز حو ريل لوخت رجلا مسا اورزوتج لف
 19و يطب كدا نو طغت زمور ضال مهن
 حني مناول ةهينحو عون ءئوطةلاوحو لسا نإلافغالاب
 رص ةاضغل اجوض افركدو ناثوالا غبعو يلوشلا لوخدن
 ساعتك وجب ود ةغيلحوب | لاق تالا ءىفاشلإا املا ندلا
 لاق م مطونس ال نيكو رفاسم ا ماعم ميئ تمافالاو مل! لوخد
 لبولاف ةبعلكار افك حاولا لوخ د ول ةهيينحيب ١ نزع وك“
 ”يلاو ةنبرملاو لهو زوجا ناس مولا ايلا رذ اعنا ع نم

 موال بحل بدجاو عخاشلاو كلام اذو عزه ال ول ةغييحوب لاف

 وت

 يرث اىكا “

1 



 ٍز يفصل و ماو هش عولتبللاو ارتنلاىورو ”لاكىزناعنب
 | 0 ىشفقالوسراعاومرق ئبظنرف و نإْؤمئل !اءاملاد١ نس ن اع

 باح الافغرجلا ءث روف يع ميلر اه قسد يلع تس
 ١ ”ايعارن سر ال | عوير جما فولخرر سلخ ا موق هس لو سراب
 - دجلة ةزلييمب ناكورو مهسنن الع مهس اخ امو قس
 جلا اوبرتبالف كتوود و نفك احن مالسسل ا هيلعدسا لوسرم
 "' هلام ماشلاو مارا يل الون ساوعنُم نال ع اندنع لور آلا
 سأن ةضع الا: نولعن اون اك اك الغ مزذاوط ولعف الكذ _عاولز م 3

 ىلكلؤم نالو |عونم لوول نش نال رعد يسم ا هيزنت هع
 | رو علو نمدهعنمإ علو عوبواذمزل الها نودبم

 )000 00 اا سلا تاررعلا ا دا
 مايل ءلاوقام مدقن ١ ابادخا وسيم اول اذ عرل باح ١ رو رك مي

 ناد ةءال ا كوكا ساجهلاو دوادوب طهجرح ا شيرملا مرنم اينز
 مالاةاكرت الإ غلوب: ر جر جبت قكئال وه دازتعا : ثيل
 ديه ب إر كة ئتمعلا | ىل اًيجرإؤلاو' تيمكبملاو
 ”ةراو مالس ال12 ابمدحا نول مج تت هنن ةاملعاو ةوكوكا وثان
 ايف نامل لعريعولا دّرشو مالعالا مالعإ تلا ةولقل ا اجرك

 بة وقنس الو دضغل ء بذل ١ «يزنإك دلو فتش انن
 , ىوكتل منترجر ان ار لع ج عوب ميلا بالعد مف هقنا
 اوقورف مسن ل دكاماض مهرورظو مهدونحو مههابج

 ناخ و نولوعب ذل اوح اف ١ هك هنت اوتو نوزتكك متن ظ
 مش وببإب مهلريخوب ءلضف نم هنت امهشا|. نولخي ايلا

 كا اقفناو ع الاول مون بالشام وفم ,

 ' قل حال اى !الاول ثلوقش ثوملا هكدحا ان نال

2 



 ا
 ناس الا ح ١

 وفله ونغ عيبال م يبان ن البار كنف دكزر ام
 ظ ظ ب هرفافلاو تاهت

 نالاصنز ل ذات عناق انس <
 ا |

 مك الة مط مو يفز خلد ان وي نأ
ْ | 

 ةوكزلاجن هام »تسد احالانمدرو ,وأامركرت لم . ااهجاتإبال !هوب سلمت 1 2313

 07 1 |تففلاوسبتلانوزهيكئيزلاو لاعت ملوق يلج امو
 تتيح لاومالارت اس غال ضئلر كذآ اد َتَفْفلاَو بيل !ىنّمْحو

 ْ توثوع] ادرك ا ييرككن الو ءاشسالا نام او لّوغل صامتا 4
 ١ 1 ارح نووي ال ىا اهنوّهفْس الو لوف كاغزرن اتكرلع أب اوسام

 0 لاذ يام 20 وكلا قح جارح ا غبت ا
 ْ ناوزئلوبؤ ئدؤاللام ا 204 نأد زل يلف

 ْ نر رفع ع ضعل خلا و جملا ٠ ١وضشلالاىولعلاك

 ٌْ لاقئركدلا مكب و ةوكرك ا ]

 ظ نيل او]طال ابىساتل الاوم | نولكأرل ءاصّرلاو كتحالا م د ١
 ان ى نؤيزلان مرئالع ةلال دو محل اقيطت ةضفل اه سيل هوز ظ
 مالتلايلعلاك بآل اعزب تلزن الو ميل الاب انغل ان ةراكبلإو 00 ظ

 3 اك اًبلقراف ىخرن لام اكان هنتا لوسرإباول اد ْصْفلاو يذلا أت

 ْ دقوب مونى ا اردو م وبرووت ةىءاص”جورو الس اًناصو ارككذ ؤ

 ا فل اسراء لانا دصاو اريلعبس شبح تاذر اننا ١
 ريئاثداعبدإرلانالشفلاك يدل ناشي وكدملاو اييلعلاوامتاد

 و هقين ود ان ف الآ هعجرا ىلع لائال د انك عمار دو نك ا

 !؛لايبإلاو انونككك يمقن ازبقواينوقشنب الورود از وزتكابقوفام
 ا ل و يبل م
 ا ابجايك

 دهسا عمال ةمااا فعالا. لدا ظ
 0 3 "جنن <فرتو سأل دنع هم 5-1 ظ



 دف ةينملإر الملاو بي دللا تالوكال ولع و يرو رج عشون
 '9بازعلاو لاتل مت ةلاورؤرنلل يبس كاماعجم أنمكوش
 1 و : ةويرالبل اطلإتنل الاذ اهتربجو ا
 عالي و سون ادوقي در غلا اذاو رج لعوب مدل اق شل او علا

 17 دجةج الاف هردوعبس رز اًيلاغانش مطمن لوبا
 15 ع و ل د

 نال مزنكامادبب مهل لانو 0
 ١ ] طتسانونس ومنك ةوردك ع اوك زذ مكمن ال

 ظ 3 اوريرب نسف اضعنلات نوما ظلام ورخ 06
 1 0 ني اودضدماوشلا 'ندلامب ة ةوكولل
 ْ مهتلار دبزو اظبلغتممشوم نورف امنا حطوف رو ينقلع هوفرص

 7 كلا تافص نمةوكزلا كوت ناي |ئازراو عجل د ناك نمد
  لقند ىواضيبلاركدو ةوكركا اهرتقب ا يذل | نيرشمل ]سو روتل
 /6نورف تاو لاق كُل اهنتر ولا وت 2ك ارامي نب ءاطعنع

 مللت ثداحالااماو ىورفاعتامر نوملاقناولش ملم نومل القلا
 ل ها اال اقام ىؤي ل ضفد بيب رام مالشللا

 9مينبجو رنجأبب ىولتك مث ,عيانئاهيلعيج اقر ان قم انصرل خص
 ىابوطقب وح نرد ةلارؤم ءاكعوي 2مل ثديعا تدرب اذكع رع

 راةهنتا اوم ابابقىدانا الاماو للان اتاي قريف دابعلا
 اذرو مي ايبلح أرح نمو ايّمحاهنم دوب 1 لباحامالو لاكي

 اذلتال ىن اهلسرخو ارك عاقب ابل ميج 5

 ةراباو ا هيلِعَرْم انك اههاوف ا اف اهخاب هٌوطَن أدع
 دامولازيبوننر قح ةئسولا نيس الفم 0

 غفلاو لاو هنتالوسررايليقر ان اه اتاو عجل ))ام امراربس يرش
 تلا عيب ه 41:1 احارنم ىّؤب ل مغالورةغبحلم الوراق

 ول ١



 ( "1 اًدحالو اًمقعارنم بلاش ارئمدشال تاجر هلضداقوطمافااولب *
 يلع#ر هالو هيلعرم اراك اذالظ اب هةطتو ارو ارنورغب د ىطنتت مع

 قيف دابعلا ني ىَيْعُي ةحتسس ولان بسم مرنم اكي ةانارخا

 ةثلث بملك .اذل اف هنق'لوسر ارض راقل هلام ويا هلام اليس

 لجارزو لوبد ل 'اماهزج الجراب ىرتس لحراوجيى دز راو

 ظ نس هله جلااماو درو هلو بؤ مالسالإليال ءاونو) از يو * اير [طبد

 كف اباقالواعرووظ هت قحوش مة هناا 2 رو رلحرف
 مشو الس لال عال ليسو يبدل جرف ل ازور ماو رغس
 دع تلال ا قش نم ةورلاو يراك ذاتك اذ ةضورو

 الو تانح ارلاجاو ايئاوراءددع ءلنمكو تانسحشاكا تانحتشلكأ

 اوراوأعل اددع هل بتكالا نيبو | شْتَشسَس نأ اياوط
 حس نايبرب عب برا

 لاف لاف ,تالوسرابلش تائسح ترش امد دع,ل ىتدهتلشكألا

 ةناقكم] نق ةمماجل هناذلاةئالا زمالك نلعرزن ام

 و قايل اءاور هرب بخ لذ لافتم] يدنمو هرب اح
 :ناداحالاهّمحرف :د ا رزكبحاصالو ةناور و اتلا

 م دان رف هاثاان أ لفل اف عش 1ع ةريقلا مو

 ككسينم ءلّديال نا ىآث اذ ا ىف هنعآ اذ مت اك كزنكلخ

 ناعونسملا نما عافلا هاوررخقلا ىف 28د
 نلظلاق ل 0

 اا جوتلل اهجءاَمّعَملاو يضلل الا ازد ىنغلاورغبلل
 نزلا وسبل مئاد اًضنإب ءاًضعلاو دق يللا

 ىين اهلسرد و ةارل | ةمت اف بلش ل بجوب | تو ءاطتبا سك ((لوطلاو

 ةوقب تبجو |نولاديدغشب كقتساو ابامرتو ا طدسيد١
 داونلا ايموخي انو اطوشنى اد ارلاو رجلا يشن هتف يرشلاو



01# 

 0 باعوا ورشا عاعشلاو تاداعملاوس لابو ةقئااك

 سس ذ كزإ ادنمعرقال او تان ن« عون لشد ةضاخرك اشو

 قَد الدحا ام مالا هياكل امو هيتس زون ثيل ولط نه هسا

 مْقلعرب قوطسىنح عرك ١ اعاجش يذل |(عونول لسنا لامار

 ءاجام نءاواور هنن ا ميشا نولكعب نذل ١نبالو قاصم كن

 ل نولوجب تميل مج علقم ةاينخالل ليو مالل ابلع ادد
 مَ 210/ىلالجد ةرثع هنن !لوفس مربلعانل تضرفولا انتوفح
 فعل اوم اون نب للاو مالتل اهيلاعدنتا لوسر ىان د 0
 قلعرال ع مالا هيدع) اهو كيغو لبطل !هاور [با ارتاح
 ةثلثلواتاذ_ قامولخب هيو قلو ةنلا نولخيب ةنلثل و١

 هيتلوصنو تر ةدابعرسحا وام درخو دير شاذ ذبل نولخج
 طكسربمافر انلا بولخيم ثلث لق١ اماولايعد ةونعتمزينعر
 غلا !هاورر وخر يقف ولام 2هنتاقح ىّدؤب ال لامزم ة ةورث دذذ

 ىولَصلادم اب ازمالاق ىق دوعسم لبازو_ بع فدخ
 ةرهالاةياورونو تلم هاد هل ةوطالف لع ل نق لك هاا
 يلا هل عدمت ما يكلف ةوكدلا ترو عدمل ماو املاع

 2 ايات قيد ايده ثلثي ا ب

 دجا هور تبلت نافمل ماصو ةوكرل رادو ةرلصلا كبح نم

 علمه راب داع ىرسا ةليل موتو تشين !مالشم اهيلعلا
 دموضرلاو عشنا مامئالإ اكابوجرس عافت جهل ابقالعو
 كيامانوز و ب ىلا ]جاب كلوب اهتلق عجنلو

 ليوا رح ةر اريل !هاور دسعلا مًالظرهنتا سيث اهو اوما

 هاذر ةركزكا الا رعال وزب :لامفلاتام مالثملا لاق
 دال اال ام ةيرتام نق َررَتل١كطل اخام هد السل اهيلعزاو 'غارطلا

 ةاادحا يضم امتع ثيرحلا اريبو اف اخلاق قيس اورا اوراس هاون
 فرصلا

, 



 ا © تتحان درو هنككهأل اهنم مزع لو لامو' تلركأم ةفرشلاّن
 قوئرتانخجاب زلنا 2اتلاو هزرع.ال وزب :لامئلد اموسو مروتملا
 مالشلا هيلعلاق رمحا ماماعرّسف اديب هلكت هل ام عم ارعضنف اهنعتغو ميد
 نوقف انلا كلو اهولبذ ام ةوكّرلا تنيخو ًاعولبتن ئءلصل !ثررط
 ا هنتامهالتساالا ةوُوكا مون صمام ءالسل اهيلعلاو قتظلا هاور

 ظ م ونمو لاا كد تا هب يتلا
 ظ تسل زبومر دوعسم نيازعو اوطع ممياهبلا الولو لا اوهشألا
 ظ 000 ساقنلحالا غو ةوزكاوبطتملا بخ سكل مو نزلا ع هن
 ل هلع ب يثلاووشل ان سحإ حيد ان رق م الملا تسلجإلا
 مان 2هيلعيج نضرب ىزن ايلا اؤرثس لاق مش آسف مبيلع مافتح
 0 ا ندم 1
 ناو شمل ودنا هم ةاور 5و بف بث وج ىنح ضاقت
 مام اجزم مهتاذف ابق نم حكيك مرمونج زمر وصدر ورظ نك

 يما , فضرل !زووب !اولا الص نم تلف فلحالالاو 2
 ةواغل ا بوسو نوتلا مطير ضفنلاو ةارحلاةل لاوس علاداشلا

 لوسرأينا يتلا نا ىورو فتكككف ور ْضْعوب -عمد ان اهيدعن و
 ظ ”نإيدؤتاعرل لاقف ناراوس اصربرب اكو سو هيلع عت منت لص منا
 ! ظ نر اوبس دي اهرونس نإ نابت ! مالشلاهيلع امل ل افخال انل اق يوكل

 ظ اكعسموم قاطملا لاك ئاتل اهاور جوكر ان اذ لاق الاتل اذر از نم
 نحر ان نماييلع وج موب نع لوق واتوب امتاداث نم يراوسسما 0
 هرب هنئارف مالا لعدنت لوس قلع داجتلاةىمر تش اعيعوةيآلا 0٠
 مالتإإدعل اففر اهكهئا خم ميفمدلادارلرتف ال فلجوعد تام ظ

 انَدْوَتا لافت نا لوسر|ر كن ثؤت ١نترتمنص تلتف ةشماعادارسام
 مالت اعلا هربعو دو ادوب ا هاورر انل ارمبسمل اق ال هلق نولي ٍ

 ”موبر انلارم ايلنم اهفنع2 ثرقذ بع ذزم ةدالق فرلاقن لماما



 لفلم ال ا وس هلمااعام
 20| نصو هريغو دوادوب ١ أدر بوز دود أذ |ىبجد زيقلا مون
 ذي و آن اعل دن نال غ طعن عول ١ أرق درىاولا
 ماشا م ,ىنملا نبا ليشخاو 2 اب عزم ارح ءاشلاتارتح

 'اةفاقحالاب 50 تايلملا و 2 ةوكزل ا بجواو لوقلا ادب

 ءلتلا بع ذا متسارع نتيرث الإو أربجو !نملوقلا دبش
 ”سرئتلا نم ح اكالو اهقاداط انحالاة رت الا ضف طعمو

 بيا وذ تلك 02 رو سلا /
 طغاتلا نال لكك لاعمال لوال ار نكدف هكاسو لوتْتف

 يش لاا اهش دعنا ار فاشن
 4ناف دزلادح اول اوس بوح دجوملا 0
 ظ حر نحنمت امن) ىورجلا يلق ناسقل ا دمحونل او رسل اهمال

 )6 :ل نال قاخأ دنع :ىبحراومالاو ب بيرل ا ةنراقم تنل
 3 هيأ عم قوم انم «يورغنبو ماعلا انرب نون ايريس شدا

 اوززتشماو بوبا مرو عد قرم ا
 رشات نعت هر ورود و مووش مموج ١ لافاع

 , كده دار هك و نبلاميل نإ مرلا ومان ورنا ينبؤللم
 يي لالا دعاسلاو ا ا ةطانس

 3 ماسق ادشلذ سول اذن ال املا لرز م ىنعملا انني
 ال + يخل مي اولزنو بة وريحوتلا

 زل12 بوحولا) ا ونوع نا اوبآو اعر دال ١

 0 مااا
 'ءاعانيلو عيش لد ايليف نع اًمأو مهامد

 راها تيا اه اللا هيلعز انك هل ام فص ومع هل أه

 هلو همنا لافغع ل كيغبااذ اهونفررككى بال لآق ههلُس هل لان



 به م قد فانصلاو اكتماكيب اماهكتب مأسو يلع امكن مدنا[ ص لانو

 هلوسرو 6هتدتاوعو ننع بوم ' قوس قب يلذ فرّصلا

 ديال ملاعاذكو اعد عم نود مهر د غاتل مسفلاو
 بنؤعق اون الاد خدا2 أ تالا مسأو اومو ةحاملل

 لاكو تررظ اهرهرملا كب 00 عض فلاو ما ةجاحلا
 وس قوئحل املا ده امو ءالعو عش ١ مشل او غل نتعب انل ارش تع ار

 اوتشناو معو نوُونْب ا كتظفنت اولدتس ١ قولا
 لخادوب لب ةركّزكا باب ةجمو سرد غد تااوعز و مانت رات

 نااَّج اد دجو ارسل الرعب ىعملاو الما ع لا قح 4
 لضرف ئه ]مم ةجاح لانا دعب فا حت ىذا و ةجاحررب

 طع وصنِقب يذل ! كالا مفقلاو مالا جيضت نوعالذ ١ نازك
 و :بزول وو انوصقفسن 8 هيلع ووريزب الذ بوحولا دار"

 هحولا خلا صو عض ولاملاب ميال يلع ماوعل ضميت ادؤ
 عيب لف جحو لارا شر د تاع وع

 قوم أو اب ةوكوكاذاًداشعا 15ةرربعب وح تقراوم لع ىو

 0 ويوسع بح

  يريلاةثدايملاو لام ء:ينو هشن ء حين نا: كبع 7-7

 كفو هريفطلا رو موتا امو لاملا عئاركت يل املا و ثربلا ينل
 قلع ايبا ا د و هيلاجوح اد قزِرلا لع

 لاقو ملام نيرشعلاو شعل اعرب لاك ثوحاولاتتلازتدانغا
 قمطف اما نقلا عاطف نآل قبلا عاطق نمررشن | ةوكإل 0

 نذل نككسلاو لونلا نودمهل اوم د ذخإنو «ايشغال قبر

 يضرقلا(اطخط عن اعرب ءانعالو *انعالو نيكمالو لام هرلرسل
 عنامامأو أ: * هل المو ءيلعمجل اًجاشع ليقف يقرظلا 2 ىان ذا

 مهناطض او مهاوح غب نيكولا هيب نكسيف ةدلل 73



 | ١ فيلد مزكيزونو تيجو -جفتبقي مزح عاواتس اذ او مونإك
 ظ عرتيالو مجرب ال جربال نم مال اهيلعاوو مرمج جالو عيرظعيرلا
 ى ةبقزلل ارارط || ىلا ىبملا باد انو فشلا بلق نمل ربجرلا
 مار سالا ة وكلا د١ 'ل ضف ال |]ساوئلتخاو قت اوعلل ريد ابم
 رمعتلاو اير اسرع دتزو لضفا امس د13 !مهضم لاق د ايظالا
 1 اكةنتالاوو هقدصلاهامخا هلم ريل ازودكىم ةئلث ١ ىةرطعبل ادد

 ' ةكص الخا هاّبخالا ةنئاف مكربخوب اول ا اهوتؤت هاهو نغ ناو
 ١ مضج كاكف داذهسلاوه مطعم خل ايدقذ دععتسل اه ازيا ١ كذآ
  هلصوتمفسدو لئفلا قرط ء هيئيإب مرفعدو عابد ةنعمت
 ١" يجنن ارايال|مشمنل ا فو طعل بج الث رعهبلكودي
 ْ له ناو ىتهقق الاف و اتذ ال عى الل بيرت كترظ ال2١ ن ]رد
  لكالاتاو هاتفالا ام لاا ضئفب ثبحىباىنف تاقرشل أ ورش
  ةقئلا رن نا غش الف سائلا نءءالمواعل اس انا]ناشلا
 ايزل غورتس طغعو فرضت ناش لبر ايظا 8 | عفيخ
 د ىذالاو قملاىوس اثلاث وزر اررطالا و كمال ادق
 اجلا وص ون ىرب ناب ىذا امر هن اور يفل ا ثدس ىدكب ىب
 كزالاو قلاب دهر ص طب الور يقفل اس كك دقفررظ ١م
 ملكت[ دص اولطشالد تكررت ة'ىذالاو ّنل انج انركدفد
 لضفا اال ةكزكاو منج لافو هي لطرلب ىذالاو اب

 شو باوسلاب هب ال ئهو لضفادائخإل |عوطتلا عقدص كد ٠
 ندوتلا انزل اعني ضرعملا امن الإ نزلا ىز اصمم ثلط نا
 املك باو ىقن مامط آلا زك نال مال اهيلاعل او غخآلا غاي
 معلالعةنواعم ىكد' ن|ذ اق اخملعن اه !نرم يك ناو هئناعاب هنعاط وزع كرش وكيع ةدابعل لعرب نيعت م قتملا نالت ألا
 "لضم جفلدلا طم تاكو نادأىل اف شداوع ءاعلإو ىشنو



1 
 0 ينو كامل ضخ اهو كك .ىكشل العا علاه العزندص

 /ىس كمر داارقدا اهنبامو ا ةمولظم هراعو ازيد اهيوبحن وا لارغاذ
 ني تن نر 21ج هنن دصعلا ثانيؤفل 1 ليوسبم نزلا مللت اص انوبرم

 6 ا

 امالاو .ايزال |كنعاب :وتعو رح بهزلا ثوافت ف كأي

 2 4 كبح حاف تناك هتصعملا )و لاوحال )و صانهشناو

 همر ع ارماديشلاو نكامال او ؛ال |ضمد : اهلك تدجو

 ر تانسملا اكو صخشلاو .ائذاو نامّؤلا فشل ةبوقع وعض |و
 ك5 ص ايدل معد كيثعار ى اختو نام مل ١س عاشت

 .تووق ان ءاهزالا كين او ةيوتع أرق يريول عاش
 موب هتنادان كب لرش ار عؤيت اه !رذعروبرشملا عع نا

 طل دل ١ ندلا كد مرح تعدد ١أيزم ا
 را ا دلو 0600 لا ررشمل ١ كن

 اح جاكتراو كتب هنأ لال دس
 نانيطلا اولؤ او ةخولم ليف كلب ايم ' ةمرح نإِلِع

 اذ حال لجو م خاهبج كمر اك لير دفعا نا يماحمل ٍ
 1 اجا مظعاح اشلإجلا ةدانن لام ىاضسلاوف
 او حارس ايزل ظنا نؤظعا ميرف, لاو

 دما دوج مرر ىثصعلا كوكو ايطعلاح

 اهراتاد نديعل الالو مثلا ةلبل 2 ازكي يح ظعأ ايل|ملو
 مانال لس مبا تماس اذ امآسو هيلاعاعت هنناوبص هنع ىدرو
 قتلا مندل كافل نئىيملف رع عب قح 1.( علارطعن لاقو

 منال ظفح نم مال إبلعزاوو ءلراشن دن ناي الءثأف مويلا ان

 وس اما هلع هع مون عصبو ىوسو
 نكلاحركو و مانالارب اسف اّبحاو ناكن او لك ال اًعءاضعالا
 هنامكةؤو اقلام عجن فرب قد

 3 : ههوصسركسب م “ا قس دم جات“
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 5 هتتسصصص كو حا



 هكون كالويكر انلاين ءاهنملاو ني نم سكة جبل الوزن
 مانالاري سلا ةيسل(ب ملال ةضكؤماصنخال ا لع مويل ادكد
 ةزفملا كتر بخزم مويلامكذ 9 عنك بخ ادصحل ناك
 ظ مررت ناك نن كو مري نم حوبل | 3 شك ااه دئنا نم ةقحرلاو

 ' ةءاريغو :نكامالاو انامز ال انمزجا دق ىرمظعا تهنئ ادنع
 ١ رمّظع ىفوطظعا هت هنتانعؤرؤورزنكاةتدتنإاصاصتخا
 ةعيؤرب و هيلتجد لنمو مظعا هنت !دنعوبؤ اهت هتت١ هراعام
 ١ دقف هنت هتناوزام باكر ار هشرحتانع] رف هبلع قكدنتا
 ,٠ فصتتلاعلرل هب شيل ١ نامز الأ نثو نيفعض ءد ادع ثولالإ تسلا
 , اقتدنتا نإ ل صاحلاو نيلوفل ادحارإع ميجا وكب ايرف تن هننا  لافاك هتلادنعيرقلا ةوظع :ل]ايم هليل ارز لش الو نارمشتا)
 فرئاتمالا نبل ةجر :برطاو نثل ءارمعب ع نامز ال ضمد لصف
 يمل اهبن تادايعلاب او زمح و شن اع نما ضم اذكو
 نيج اهرتيزم اهض ذكاء غم الوصحو ةمّيرل الوزن اذكد
 ةشلك لاو :نمزالا ةليضفو قك تارضف امضفدو مزرتحالاقح ارمزنع لا
 - ممالاو شن الا نال ارذ رمل !ثاد اعلا نمت تءااهّصخام
 ى خامملانم عب تصخام ىبرتشلا اهل لصحح مناد اهئانل فرتْس ال
 بتاركارل !لاعالا ةدابزب مو ةنمز الاو دنكمنا زم مظش
 ىف لاوحا ل قاف دك د رعزع نق تإايزفل ا نثدك ربط لا تاهترصلا د
 ريزكألاد ةنمز لنيل اهظفن مل هرككو ) بلع عع ام ب:شكب نا مططعتلا
 أهو عيبلا لرييف ل تحارتكا ايرث نادل ارمغ 2 ابولطم لكن تق كا
 الط ده ةايزاال |هط ضمد 2 ماوعلار يركب كر !دذ وامر يئن ال
 وبلال ايش اوعر اش ديعل موب !ريعل اةلسنلخد اذ !هتاوببو ىنعملا
 :ةلاق مالس ال الخ كيريف ايلا, ناكى ف ىحانملا نم أاكربغيو بعل اد
 فيرشل امم حقح ختكدنن ال اف كاكشلا كيتعاب امو هله ا برعو
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 ةريسصو



 ا 1

 كال سائلا

 شش مالت ,يلعلاقو مل كر سنو ند ملظب داحلاب بف درب ضو
 لاق اد دومسس نالاد تدلل ! ءىىلم ةئلث هتناولا

 مادي  ق :الاغنع النو دّلمآلا ليلا مثلا ديعل اذخاقي ىلب نمام
 لل انخا نبح ىنير سس نع نب! لاو ملا بارع نمرق ب داملا

 اّسذ نيعبسب حفوم ةنيرب بنذ١ نال تقم ةيلاوحو فنانا
 شضعدو مفيلحو هركاررلو داجادحاو ين ذ بنذ ١نهةلحا

 ةنح كتر فعاضت تانى نااكىدلَم قب اجي !طاينحال ]عيا
 هلع معد دنعولا دئام تيل لك ث ايتسل نع اضت ةدسح يلا "ثان
 انباصارد خالل ع امو داب ى شح نب دحإو او س اتعب ميم

 فانتوم ءىلام لافف دب ياذرم تسد ىذا بلاد

 لاغلو نيزك تيت كلم لح بدم الشسو لل دان تانج
 امو حو ةعاج ندل اعلاف ديل امل ل هال

 فالتخ الان الخ جالذ مجم اجزم هيت لاث رالف
 كان اق الخن ثراث ةقمابن كبنذ نم بادنع_خرعضت 2

 معلم بنذل لم ادلملا وجيل العزكي قيد ويس
 ةْسوملاْوَح د'التل هيلع وو معلا هنن لشقم روب ناد كلج

 هبلعلاقو داما ع زاب ةلعق بانا اهيلا

 هيما وعلا د ال انكىلا انك تاهح ةشدم ام داسنلا

 . كيوم نيفمحا ساّنلا و دله اودقنا نعل رهف رف احا نع

 طنب امى اينص ير نم ثدنط لرغو اهَئاز 1 نمولعن انادح ثدحا
 فلا تبغ ف لبن دل اذكودلبلا ميظمنل لاين دشل اريعولا

 ةملشمل نسال تيفو دساتملا تدل انيك هر ١
 -«الإ ااولع ب انللاو صاضشز /ليدعإباماو اعين عنشاو عيا
 فقعو ايا ازكو مهربمولع نادل نم نير !مالشل امرملع
 ى هيلا ةفذوب نأ ناةكووت اله دين بدبردو وامن انها « بع م دمحم لا



 2 نوعس

 0 رو لزب مالّسل ا هيلع مد ظ

 ظ رام واثبمابانع مل عا الاوائل وت مزعل اوسرو
 2١ <لقحارقف اوبشكاامرغم تانم خم او نينمؤلا نوذوب نذلاو
 هل لةدطانك غصاب مظهاؤزل زيان سالت

 ا يرحلا تن ااّيلو داعم عتمتنا لاف مربع : ةوارعرم امج

 ىاعإز اخ شوو اعشلا نم هدغوح هنو عرب لقل اح 2 ةبيغلأو

 همزلب فيشلو !ملامللاقولور يزعل رمزا اللول اف ريزمخإب بلكإت
 مزلر نم غف زفر ورحل يزل ايزل اباضحن فزق ئوربووتلا

 تال وصح هزم د ا فعاشلازكوم جرت ءأل قيد نسل زعنلا
 | قا الد ديوب

 مب ذازكوهدةنت ادنع تتيح مزيت ا شلل ارب اهزيكال

 0 ام بطرد [هرا نا
 . ةحاو ملاملل مغسل اه لا ىنضر ةيزبع نب نارغس ىع
 . لافو ثم عب 0 ةملج اجهل لبو اولا
 ظ ىبااسإب و هلع عن ءتاؤص دّيخ هنن ماو قح فنى
 ىنجن نيذعش بانعلا/ل ةءاشر ةغشم ةشحاور قام تاي نم

 قش ازيوتعلا مخ ثكاناكق يتم اركان الاهم اهداهطثصرق اهب

 بتل حو اتض لاقو ايفرشل اًراهظ ارحلا سال افعض ةالل بارع نالو

 ايد ايش ميلا نوت ت يكل لات ف ١الولو مال هيلع

 ناوين بايلع كج الث تاملاضعشو كيما مض كاتقذ ل

 هد سوو حس سوم دس ىصيفم ل م ب 1

 عيذلا عفبام] كاملا طع لاؤو نياك قرش ى لاما نرسل
 ا طب ا :وكاوع أ وي نادر ابكك موي دلع

 ياص ٌربدص ةبزم رن 2 داوم نصح مودحاو بزب اد ومر اص

 كل غب هك نتا بإب نمد ريب ملو ع اب هردص امريكا زل ١ نم

 ب | اولا هاهنا الهش يو ازف كم



 ن طخ اوف ب لااساعمديعاو ميزت :ةزايزو تسارع
 لل عوج ع نك هتارذع اتا ناهز فش ”كاعرمو اهظع
 نقط 5 [نح الا لاح ذاك لاوحالا كينعأداقاو اهلنعامذ
 اي ا ال لاحت نكت ابن لاحركو ناك

 ناو ئاف قولتلا ف اموسلكَو حج لادج ادجالو قوسفالد ثقرمالف
 ى نيل ان لعرن الا ةمحمظعا ةرارقلا ف نيك لص ع عاما >

 كقلاو ندصلا يل طن تح هع نود بد الا ىْس ةباغ نم ئلضصلا
 وتجمع دحر انشا لاحنيغلاونيلاودنككااذكك
 ىلا, ماح الل طيس الو ءاىلمل !ىفجن نع مولا الطبم تفل لوبككا
 2 تسد اذ ,ةر ةدابعريعلاش رئيس لاحؤكاذكو م و موسلا فرسل
 0/5 نامل نم هقتا مهن ش ام.عارب نا ]تاع بعو ممتنع حذ احلا
 فعشأو قش نفل نك ريف بدالاهوتسرمرذملا اكس دعو لاوحالاد

 معلا امكرادت نكيأل أه تاريسّلاو لاوحال !ككد 2بسدل لع
 26640 ونمو لباد يفاعتاننا اا
 هل وغم إل ئتانا و ناعال اله ار تصوصخ ايزنك و اهنْب ابن ءالام حعس او
 فلام الباف مدعل] بدك دل عهتو ناس ككتنا زعلك ارم بلو
 2 نااونما ثلا وىنلل دول جرت لاف اهنع فراّصلا

 مهل نب امرعم نم خرق ىلد١أو اكولو نبل
 يحب بي ةتووس بامصبم 0
 لورد زوج نيل اشكد وعتيلا انتاور مك اداَعَيل اىىزينلا
 ىلعإبل فو تل تام نإ !بادص |مرءامو) يتتام دعب
 ' ىقعو ناجالل مي نسلط ار نكات ال دفا ناوج
 ماع بايع اود ادعو ىج يبا اليل اهرلكي معارب ارلوغتسا 4 اذي

 ّتانيتتاماف داميالل قيفونلإ ليشمل طال اكل زن
 نبق نل تا هيلا >و او كك لع تام نإ هنم كرش هللورع



 مشل
 "الز غئدس

 .الّسل اهيلعم هارب 1 املس نآو مل هراوزغتسا عطف ى ارم بت
 ' 2كيؤل >:وتملا ةروس 8 ا لوقل هب ىّسأتلا نار جال تومرع
 . وزفتدل ببال معا |لوق الا موقىلا معارج ١3 ةشسحةوسا مك

 ككد وزب ىس اجل ذ حنما نك وعل ءانننسإا ا ىل انلىسآنلاد
 لوسررتاوخو نوم دإ الا شا يثكك او تصمم ناكد كوة لع لربال
 لقحابم تناك ابنا حمابض هب ىتس اذل ١انل وجال مال هيلع هنن ١
 دارب الا تانسحو 2والا كت بان م ناطر اهؤتس ل ١ أس لعل اًضاو

 / كو هس 10 3 3 :

 لعوب كا ةوعدال ىفجبركنرؤهنس ال لاهو نيم لا تانيتس
 لكل ؤعتسا بال مالشنل هيلع ميهارب ١ لوف نكى نعم لسنا ١
 ماليللعيهارب (ىنعد نايالل تهسا ليوم نا كد وعد ال ىنيد
 تشرب ائالا يروج ارو ىدحلاب هيب الو عرب رّتككم ود ىهم دارش
 كاعالل قىوتل ار ىرحلاب مشوعري نار اًوككا نم بارق هل كوم

 هداففتمو هداعد هلع م تاماذاوأبتحس ل م كا مادام

 يف تالا وعدي نابر آن | هرع اعتاب ازع فين بلط امو
 ' ال معوض الف آعرمو اماو كك رؤي حهضعدلاق انش هاون

 :دعلاتازف مهنع طقس الو بازولاتانف مزج زؤغال
 - روجالراؤعلا بائع ئْخللط دهضعت اهوادن١

 : انعيبز عنج ال عوعوه و لك؟ ع ]دب تتوق رم ه اطاو متوم ده
 00 الدعم اولو ازاوملاب نولت انل او ههنعرم ال ةيآثو
 مه اندز تبخامتك1 هععطقلل ال و ننس ال ىنعد عزعزمب ال
 ماع ئنغالل ناس تع 2لداع نب 0
 فنارعلا ناإع لرب ايببرل تنكس ىف غبت بخايتكة ووو نادعلا
 اقل انلطسرل يس معن تبخازاكة توم نأ تاوجاف تقول كد ف
 هن اوهنعٌغ ال لاق انكتلا نال الف ب ازعل نيت لعل دب ا
 ٠ الهْسْنِعا ىاوهنعر تم ال موو سبل رست ناش نا لاقو

 صقعس
2 



 ظ
 ١

 كورو ىلزن ابر حرصتن و تكس اذ جل هنع تت وم نمط الو
 ىو كبف ما عبقر از مالت اهيلعو زن لوسر ةلوضر ةربرهوب ١
 تلد[ ىل 0 ايلزنتسنا ةىقر تذ انس لاقف ,ل وح نم
 هاور توملاركدي اهماف وشل !اورىزف ىل نالاف اهتمق دوز ناو اي 0

 لمالاةزوجال يسشمالر انؤتسالاهإإعانسس ليل داني و
 لبق قيد انو لعن ال 2لافينسال ! بق قريشملا رش ف نئذلا
 ى :نآل ا ورنغتس نااونمآ نيذ) او تدلل ل كأم ظتووف لوزن
 < اكررو ىثينا ىكدب دما يسوصْخ راو دعب قكب نا لوك
 عرل او ىعوا مالّسل انردع هنتالوسر نا ىنجر وس ابعانألي طولا

 نباجدجولزلا عاعصد نما د١ نا رئي نالكأب نآلا اجو انهآف
 كك ءا علا طم لانتو لوقل ادب 2 "اعلا ساجد عنو ىغس أش
 مالا هيلع هبرل ١و نابع رككا) ىفلس تع نبأ ببدح تس مدعر رت
 قرف انام 2تام نمو لسنرل ١نه قفل 2 تاه أصل د انل باص | نم

 دلل لا ملامو فاعال عا نءههنب داول يي ملو ٌشفلا» اونام نيزإ نا-«انتعلا ضع لاق دنا هلام ماض ال اربج
 امال ادبع الكل اهيلعر ع انيس ىرئاونادحا زعجبشي لو
 و ةلجلا هانم نآا ايو فعال |رصاصز ماضال دبضد مل نككو صار أن ىف عايوب "ناد ا محارب نيد واع انويس مل ناو مالشمل اهيل ]آب اني دىفعاعلا

 ا! 1

 ضعنء اقنو معلن امز ؤ انام اهو [ستردالاسرءا دع ل! تجال ب انعمارعزبل دادهف ًااوسر ثهن جنح نييزعم اذكام واهيل اكت
 ا مامسلام ضرالا ىلا لزن ا ماتا هيلجويس لاك
 لاقل || انف و: ثكسعوبشر هارل او |سهيثمالتل ا هيلعمنت لوس
 نم نال رز او نارك ان 'لصاحلاو لسع هلوسرمو اظتدننارخآرم' ىلعوو قوموا أح داّيحا لبق عون ارزوك وكلا ثدحلا قيس الكب مقار اهفنلومالتلا هيفعدننا لوسرل ناز |مدعاماو دومربل ا« هعبن ننو

 ا

 ' ا

 ندح نيينللا |

٠. 

010 



 ظ ظ 1 ظ
 ؤ باوشلاب لمان او نب انا نسجل وليد الار نم

 قطالخالالع هلع ني[ ابادلل خال اعز نمدبع كحاب
 ٠ انهوأيثدل !تامخاسغ قالا مهيد نادحال دوعالزا

 ١ كالخالااعنكلار |ةرخآل لمع نم علكو كخال او تإنآل اب ماح

 ظ قيم اربرب ناك م موه ارز تانآ ا امتل س اخ مبحاصو عب اوت

 '  نوخاالاهف مهواين مهلاعامهبلا تون ارتنز وأنتلا
 . لابدابرف اومنص امطبجحو رانا ةرخآلا قمم ىبل كيكو ١
 | ةهتون انذللاثرح دمي ناك ١ د هنت أ لاو نول ود اوث اكأم

 | لياو نيفاتملا ناش اتلزل نائنل او بيصعش ةرخآلاى هلاسد
 | لرا|باو هقزمغل نولهب نّدل كلما ودوبرل نم بانك
 . ىااينز وانتلا وبلا ديرب نولود كه م اربغل لجن ]كو
 . ل برك تلف ايتو أينول اهزبو هل اسحاو مزج ردد ل اكرم
 ظ فنى يه ]افون لوق ةدددتارياعمنريرب الع
 ' ودسايرلاومشمل ل طوريصلاو قزرأ اعس وهل اعاروحا
 الانلاواعان دعب الاهيفحهو هر طهاوفدو دالوالا قزكس

 . ةيالاكلدا نبع بعنم هلماكه يف اواهف نوقررب راعرمتنب
 | ةرخألا لتعىااهف 0

 | نولأايق ناف هى هنئلاهحو ءقربرب م ءال اسر او: دهعتصم اوت

 . يلع نال انرككن انلل ١ نايالاو برخآلا «ةّرمل ءبيصنشرت ل
 . «ىلعزمتاما الا انلقد انلاآلاةرخآل اء كلصن ال املا نمؤملا ل
 | البت كسنال ةالع عدا ايندلل قع اللعب ذإ يغسل
 ْ لطف و تارئالب هلوهن وا بادعطتهقناداش نا هن ايس هاج ىرب
 ١ ”كالوصو الو صالخألاوبب باوثداضننا# ةدهكأو ئلازهاذ م
 ,ثملفلا الا قكي مه كيس نات ةداّصلاو هعلإبالا ةرغ ا
 | صالخارعش ةبنلاو ءانعهنريغ ]لاف مل عطخإع نوملجلاد

 س هس ش



 | "٠ ' داع قريرغعومالخالإو ةيمعنا عمو قك انا وبنو داي وهالحلا

 لع ارتب قت الواصالخ الو ينل نفنفح_ ةرجد نابؤم هيلع يف
 -ًالا اوم امم 2هتتالاق دك ةانلا ل اديعلا ليسو صالح الاو

 العرعبلف متر ءاغل اوحرب 2ك زو نيا هل نيصلحت اوريعبا
 لامدسلاحلاِنرل هنن ال لافو اًرحا تر ةدايعب يش الواح اص
 التو صالخإل رالا ناله ىبملإ ملاذ الوهن مندا لخاو
 لم ةةبتلا ملكا ضلع ملأ يمل ' حهنم كداعأل اكيووم اب
 ”ةوتس قاس !شرتس صالخالا ةنلاغو كل اهلقن ارنب
 هلت | علا هل ديعزم أم ءالسلاديدعز 5و كد! رعزم هُسِْحا نسلق

 نابل هو هن اسلوفعهببق ضم يشك عيد أدب ترا وب نعبر ١
 اناوة نجلا زخرل هل ىملخ ول لابملا لاما ا :ءيقل ا ةئكرسل علا

 لافورصالخالإب ينزل اون نيل مال نر اهل نك[ نازاماو:تعضو
كاوم ١ الو يوم دل ظن ال هتهيتا ّنا مالا هيلع

 ملف اناو مك

 مئالر اهاليسق ىئدب ن اكه:هتنإ ا يبس كثف الجر نار بال ءداحو ماكاعاو

 .ذاماسو هيلعؤت هال صل اكو ىراجو بلس ذخايل الجرزئاز
 لابنذالف مهبل مولع لدا نوشكك هلك هلل درزن نامل يا
 ل نالف اولوغنالؤ انآ ةشصع تاهت ثالفو ةيتج لناقن نالفو انّرلل

 " لاق د هنن بس كويز ايلعلاوص هتك ورك تاق نوف هنتنا ]سس
 ةداسلا خر ربطا هيعرو يتلا عوي دأح هنت 9
 0 لافو ةفيِجلم نامصر وتشمل عونا شط نم

 اعنا ةامابو طقف صالخالا فلج للغش مكنت ارم ىفر اعلا
 امااهرلع م علادادم ناف صالخال بالا عنف ال ةّئثلاو عينلالاعالا

 ٌوملاو خصل دجاسلاو كدت دجاشلا نايت الأ تنل اءلاعالا ظ

 نيؤلا كي نإ غيب يئلإب طك زهو ةدابع عزه تاجائئأو دحاو
 نر ةالقإ ظبف هلع ى جانب نادارا اذا دارتنا بشرع ظ ف اغ

 مس يتيح نبك يح هل وح 1 هب حمو حس مح يح نوي يزينسوجوو

 601052 1 17771 يسع

. 



 الأم وا الاحريرغلل قفاوملاىلا بلتلا تاعنبارصو روب

 روع العا ةتعاب باقل

11111111 
 | نوقف 0 امك برات مزمعب و عرلا ولا نال بإرلا انه نعآلا
 ع رك ير هلاعف متو هص |قم بسحب اكربلاو تارخلا 2
 ١ كلنالاو ةّينلإبؤاوتسام ان الكتل و "نزل بابو هازل قلي ام
 ١ 00 لا ا عال اطلاق

 . .تتلاباي امو
 ظ تبون ظلوا ترامتو | مسسر دن و أقر لع سن 2لوت و ديس
 تاو طتهفن «ارقاو | هك تركاو ١ اهم ترغاوإ ككدلل سرتدا لا
 . لاقثناوارككو ا هاسل ب دح وإ ىشنلا ثيدح ككذو تايبيبو هي
 ٠ ثاعئاتتلا اهاودكد جييجنم دل علم يلو ط اخ ثا طاخ نع
 - غاوآلجا انتا ضربت نا اهيلررظ امل ١ايايم و ايورخون و ىشنلا
 " شالوتككد ةدازإإ ادب باشكاو هعازخا نيملاذ لبملاو
 ان الفؤشعا نا تسون ميراؤلا لوقو ايبل ل يماو مامطن اروزتشا ن | تين
 | 2و ليموّيدلا از فلا ص باسكال !يفيطاللب لاح كد و حا
 لبا رلعررط أل دقو بلعرر اهتدى و باساب تكابألا دخق
 ىاور) او نيح كو هّبنل اني عز قالو دايثخال ا تنخ ةلخ ا درع
 ثفرمهن راف نك ةلدفلا موش [ماو ةّمكب ايش أهل ىراوضلاد ٠
 /ةعاج هذتماازز و تقو زك ناَأل كد و هلم ىوف !لعاش ضو
 سبل ولو زون اكو دينا ارض ملاذا ثاعاظنا نم :لج م دشلا
 8 ىوبلا فى لل ةز انجى صمم زر, عسب ن لخح ةنث ةرضح
 كش اشف ةفولكاءالعدحا تاكو داح ثامو جين ديضجزبل لاد و
 اولدس اذا اوث 6 و ثلعَنَل مس اه 4ول لافف تزانح رررثسألا
 يود ينل او اذه عم ين فكمتنا نق زر نااول اق بل /لامعانم الع
 بالام موب و فلو هاير قداص يرش |عناناف لاعالا

 ليسو ءئاشب وابل ئافلا لوقرسل دل ن ل زماعو نق
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 ْ ثا "اص عتب ”هننازم عونفلا قب تبع ذل اوياوبب

 بلع بْس نملامع اردت ا عرلاغلا ناكنم د [ ذم كروُمْسَوْمَو

 ريزللص 2 ةام ايتام بلق ناك ثاريغلل ل افخ !لاوحاز ا نكا
 طظوظحو اينرلا ظوظع الوعشم لق ن اكو اينر) ١ ذل _لق لام نهد

 د اتناك نارتباغو ديب ديرع آذار تشب اللب هكذا تبت ملنشلا
عشاان ناوي نةبترو ل مهند بايك و !

 

 اه غال تبس الف وعلا و دعاطن ارف تملك قنرتتا لالحا دش

 مرنم ذا ماسق | تاعاطنا ععسانل !تاّننو اهالعاواتنل از ءاازهو

 + جال مضمر الامم قتسرئاف ىؤال فعابل ةباجا هراع نوكنم
 مثاضالاءالز ان ناكن آو ١ ارب نجلا 4 ةبغرل اوببو داجرلا شعانل

 ةلجئمويف هاوسر الال لالحلو تاذل مظعنو جتدتلا ةعاطرصق لا

 تاو ايانحتم نى زو د :1ل اف دوعوملا ل! ايمانا .ييئتملا تاّتلا

 لماع تمل جال [ه اعلاف نايبلاوريطلا خءاب شعاوب ابلغ وابا

 امو هللا نجا لب | شكا ا ءلدلا جرد ءتحردو هلو جول

رفركعلا ى ككديتاركد جوابعالف بادالا ىوذ هدابع
 559 هلايانتح

 2 ف !ه|لوسو فدالرو ع عاريه لاعالا و سو ملالاحو ل اكو
 0 و

ع نف :(ة سدد سانلا ب اجو
نونو الالخاو اهلمت امم هنتارب

 و ا 2 ى 

 76-جن رتح  ىوجرللاهبجوول ناب هد ل! وتب نانو اة وشم انعوربلا
 رجع ع 22 لاح يب ثعانشلا نأ ئعلاروملارع محنف ل١ تئئأد نم نماووؤب

 * 7 هنإلقاملإ بش و انج يشع نيعلارولل لامحو عبوبْرلا مضحلا
 لجن وسوق ست هابرشبو هلكأو ى تحك يمل كن

 ظ 000 نال كترتارلا بولا برسْد نا نياق ككدو ءالثل

 ش لألف نف نيدلالع نيعمويف تاه شغل  غارف و ةيبلا
 ل لصف هلمارو بيبطنو ملي د نيصخع عامل نمو 6 هد افلاإعىوئتل

 ك2 نطل اهيذع وم ثا نراك عب 0

 يي 9 4ك م هس هب «- - - 035 ءدوحسصبا ص

 2 )اي جف 2 اصح سوو لت حلا هج - صح قد ةيعيصام ع لو < 7 هس ب د سع -

 سمس جست سس دن هم ني نس موو بوس مورو يم وجبس. .يودو وودي يدع ب .٠ وم ب تيس < ب - 2 ّ 5

5 1 

 .٠
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 1 ينل اولا كلمت اكجلل ةَثلا غوفاعت ند لاك كت حاكبو
 11 اولا فونت تمدامو [ملا]بق ردن
 ءةقالماع فرز الطموعوكدئانصلوط# اومن العدوي
 اعاناوراررثوا ايل نم ةعاس لع خان نابتحا ال لاف
 0 اصر الش اج هتنا

 فلل فعن اقرا لعاؤكه لعب ماحلا اف هلم مف تارت تيرتف
 الوص|رملاو ةييئلاءطتصبر بكل ؛ 5 ةتئلالتعب فص لع

 لضووم وع نادك ]باجل مغالف ةيبلإت [زلعوصومز يغب
 بلتتت تصمم انا نطرف تايتل ار لامعال | !ماسى هيلع اع هنلا
 - وا بحل شل ئاعام ناش |باش ىدل اك ينل اب ةعاط
 اب الإ مور كسوف ةعس لوهس ع وا دغي] امرطمشف
 مولع حا رارثؤلا ةنثل اوضحت لبحر زك الب ى ربك هرصف د
 ريل افئاعو سا اودجاسلا اجب نيطالستل نش وهل ظ تادرس لامللو هلم كابس نالماهيل لك الورفكتا او اول او باوثل اشم رجلو .احلام قصت ندو اناودعو اًزط
 ظ ١ دا «ر هوس لعل بركن ى : للام ان

 دارملاة انام راع نيصاقل ارولا يا وسما
 ىامنّدل !ءاطح اعبجو سائلا ثبحو ةلامتمو ءاووتلا ةارابمو
 ا ئيلالاو نبطالتل١لاوماذخا
 لعل ءلعدذلا مل اعلا لا حرب لابو ىاتبتنا قرط عاطق ١ اون اك

 ارقام همام عاف !ةحان عصقى هش داسنب هلع عم
 دنا يب رع ورا هئطمو زل اىماو

 /نالينل ا تاليزغنبو مون ذ هعم تامو تام ند جوطف عش

 الا« تدصقامو ىمالو لم مناف هيسمملاو دال ادنوبسماوتسا ؟اننيدل او لعل شن د كرب تدصق ى ثاّدل إب لامعالااما لوم نا

 .ةففحم
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 ىهس هنعولخو وشر ءونص اذ اهئ ش بوشبب نايت

<> 

 3 حابب نم ءباوجاف يدش تيلوربشلا لعب نيمنس نال
 لوقو هدوضتمإ عب نيوتسبد اياسلو اليخ ملرتعاو يرسل قبط
 كرهت نا ثدصفو كليملا قالخإب قّلخألاى . ئيساو لزبل تدرس امنا

 "اع نأ عم ماج ئاهالعلا عمجأد قو هنت اسس ى'سيزفلاو فيلا ذي
 ىجتإ كا لاعالاامتا :دهيلع تهرتا لص موكو تالخالاننحا

 دعقلا ةيصمعبل نت تاعار] اذ اوم أملا نود كحاسملاو تاعامنا

 <ءالاما ةعاطبلقتت الف ةيمملل اماه مايلا اذككد مقلب ةعاط قو
 ةيْئخدومف أهيلا فاضن !!كاوهو اهيبلخدم ةبثلل مث قرصتلاب
 اجب الح ةالعاو ىالغالاا او از املابو مظعو اهرزرى فعانظن

و بف يب نمل اننلاق اًصالخ!ى مال ار جسلا امنلاتبسو
 انلمد

 دكويفلاو ملأ نيموْس بف ولمأل لا ىلا هيلا ءاواصلاخ

 /ركركلا ا الابسشوي اًضاخرمل قف لكرَسالا هداض صالخالا

 ٍالخالا# عال الاوقا ثركو ّى ج هنمو ّقحونم تاحرو

 الخلود صاّس ضالرمالخ الا تور دف صالخالا ىسوسملا لاك

 وكس بويا لاهو الخلا ا سال | اح ارتفضالخالا

 ىؤغلاب ةطبح ةعماج لك هو تضاخ فتدتن ,تلرحو ىرعلا

 0 اضوعريلع باص ردرب ال هاوي يلا وص الخال اودَوُر لاخو

 قيما هور لايشرمالخالاكهعوب لاقى نيراوزا
 كرنلا ماددب

 لاخو ىف العلا عافصو قبالالل عششلام صالخالا امضى قئاخل

 م صالخالاديثلل لافو تلا ام اومن قلذل ع اخ اوبن ىس اوما

 ةولخم ا عضو هبقامل ا ماودرصالخالا مهضو ثارور الار عز اعالا

 لفنلا ىو ةاثافالف شك ادب بداقالاو م ذا نايبل اوج اد و
 ىبلقالاديسل نس ف اشلاداببلا اهو فيتا اشكل شكو
 01 0/0 0 ثا|او را 1 هضأآلا

 فيلو لافف قااخالارغإ دا ذا لسبو يلعاةتر اخص نرخ

 ' | ام رس

 لجيؤسيرت ١

 2ك .- ١ وحدس#

 00070 حبس دا اا ب تي جي ص تموج جو ا ب يي + بوم ع 2 يخمد تاسايننب“ بت اد حل سجح

 مي هي د هيوص خت رحح دحت 5 تح يردوسل م هما دم وح هعج د« « معا وعتتحم : : : ١

- 



 ":ةايغتسو ككرالا نع كاوب دبعت ال ىاثح١ اكربغتس مس 7 4 يع 5 : 0 ٠ 7 و4 ع

 وبول قتلا ير 2ك هما كوسام عطف اةءاشاادئبو تمااك ةيقلا 2 ةيقلارور بر
 ظ دج بانر ١ تا ديهصت ١ را ةزيخرريزيماانزرمش 22 رتوإلعا صمخ اكحمالخالا كفلزررر زباكتصع

> 
٠ 

 خيا 2001 | ٠ ٠ سن “جنو ملأ ه ب 7”

 نافاعئهادحاو دسبط موااعرجومجب بدسط و١ علا بخ بصق ام إل تاظاخالاو
 مايد ةرتآلاايصغعوطيؤف ينل ]صحم دصق . يكسالع ووو حر بت كلا

 لح ةاحاعلار برب ٠ع مو وو [رم وضاوم ء اكو نيعتلا لهل م 5
 .٠ 0 03 تعم رم عضاوم 7 2 33 هك ىلع

 *ةرمو هيحوإ هل دزن ةخآلا ب حررري 4 لادو اوك ظ مريس ءاكلتلواف نموموب وابرعساهل وسو ةزخآلا بري هاك <76 اشار ور 1 ياتوحيماموبزم اطالع ماقج هل انلعح مت بيرث لل ءاهنامايزم تس العإو او ا
 ٍ ١ مطولا (١للصف بين نم ةرخال اذ' هل امو اهم تون أني !فحربري
 تلك رف كل الا , ناو بائموبو بْعْبَود تتةئتارجو هلع عبدررذو ست امموب انشولا تاربج ايصخعو /يزلا آلا هلجدري

 ١ كغ طا اعمر تدل زعدا غال ىعا|ن اكن دل ازابكاخ ماليا لهونل وقل ل وشم معو اب خب تحك لاعرسا ةوينم ىلا ادن ب[ مف اجار ةرخ يل لط ناكناذ نيلإ تم ١ كرز انوهوا اًصوج مم رااحج ان ةزخآل ابلط نويكن ا اما ماقا
 ١" تلك |ءاج ار ةرخآلا بلط كاملل لاهن ن ! امنع ورش ورشلر
 فلو اننرل !بلط © كا ذ ااماو الوشم نوكب حوف ةرغآلا الو تصل اخ شعادريازلاررقل | غيف ل ثم برش صر اهانالا
 ١" العاونشت ار زف اهارابنتلابلط ناو نيلمتم ةرخآلا
 الاخ اين/ةيلط ءاكاذا اتريخل احر كة عناال |لوبقسر دع
 لعفلالع مارق ال اويبو عب ال ملا امو ةرخدلالط نع ةنئككا

 قاللاوصحاعوفوتم مادولوج دل اذ ال مارعاّرل !لوصح اع ظ فئوتل بد د اذلانبلعمل اد ومص ناعم ادني و غادر بم ظ
 اولاه فقوتس ال ن١اول ام نزلا و لوصح ا عندم يقل ا ارنب اولاث

 را ظ
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 ريض ءادكش بع هالوم اذا ء مم ىببو نط(با لونا ل

 ملعلاوريف [نل عدي ىٌرلاو ءايحالا ون لال اخو لداع
 تثعابلل واس ِئَدلاث عارل ةوقدرق اثنتنا ىتمسادلغ
 ؛ايلفعإب ن4 ناك, يلعالورلال اعلاف اطقاشو ام و اهئ ىيشمنلا

 . عا طنغو رت فم 1كع موب عف أني ىبلويف ىوق او بلغا
 تريم مد ارال دع ىَرل | ناهتعش زخ اسدفى زل | باوعل هن
 . اال ةفاضالاب بلغا بنل ادصف ناكاواو فذتلا بش أش
 ءاوقل اهيدو قولا ثعاوبل نوف نيشفاهريشب تاو لفرز

 هلو كي رش غن لاغتم ]ب نمو هرب اري ةردل انكر اهين نك

اكد الريف دسف عنف نخب اله قتذ لاقشم لن ال مثنا ن
" 

 "دايز تيقبو ٍمواسب ىزل ار ؤلارنم طبح ءايرفاريبق اعاداف
 لمجعدسانلارضئلاءوتعزمئيْس هسب طئس !(ىلغم ناكياو 20

 دبحم كرلابوش ناو ةدرؤرلايشالاو ةدراولاتإنآلاىلازتلا
 ابو جى ةافلاو ىزغلا :ميعلئلط بوش هأنعم 8و

 لس الواح اصالع|عبلف ءترداذل ىجرب ماك كنت ملوفكلظولنال
 دال ابثرحلا شا غءابغالاىنغااث اوووو اًدحا هبت ةد اعد

 03 ءاكو[هلعب ايث كلا لط ديرم نا كيخ الاو ثايآل ا نع امد
 ٠ كلط نالال ناو رعو ناصع كه نارككرقو ذه كل غالاوب

 اهلا وتو ءايرتانييفال مام ْندلالاجاب هبلط دلكو مار
 نا نين افرذال مظع طن لع يشل ادلع نان الا نون شوو

 ىئشنلاظلل وس ء بلغالا تو بتل دصفوب ىوتاالا ثعابلا
 2ث ني املا, هرمالخالإرآل ا رمآ بالف ءامأل اع اًمدكو

 ضيروموي اهتهقنا لأ وتل اشعإب ري عشعإب مدن اواصلخم لع

 62 لام لوبغمريغ اقلطم يشم ا ناب عض مرطجدو رمل هلع
 اجونببوا دولا فن عم ونهلا لمالضادل نيا مونيا
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 | ًاقورعطيوربلوا هدول ترض رش نيرمظتل جذاب يتاارض ١ علا كج لاتنسو تا ل هل
0 

 ش ظ لبستو ا مسرءزع هررغو باس ماعز و بطل سر لوب
 طوال يرو لعبت مل ب وس املا عهد 2 ىجرطبل هلبقل ا
 ١ ةعؤئماكتو١ ثم ا هدف متتسو تفل ب ركرمانل ظعولاد 5 كْيراننشاوا عام الازرإىلازعب اًسورحم لاوماو هر اع اؤكل لا قل قبازنزعدوكيلوا ل املا نم هيفيكب لط هيلع زيي ملا
 | ١ خرا لح ةبناا]إ 1 ةبطاوم ار دوتيتبل اذعحم بكوا انزل افقد" ٠ ؟لالواسانل ادنعو رجرزع ف |و ورح نورك وصل ]و ءاكعل ٍ

 4 مسلخ ن نيل يسم 2: فلتعاوا داش[ شعيل بدحلا ىورو ا
 ل طن سلاإانونل !,لعار ناكئيرذ دافولاو عالصل ناب ظ زو موكل د ٠١ للطفل لكك م يسمعوا هله زي انج عيش ةز نما عيسسف ١ ضداذاداميل افي دوعوا هسنزعلاوتل اونم ارد | حطقم لالا 0 4 ١ لك تتيو) ماعطلا جس ةد شلل فرعي يل ءاصوا نكس كلك
 ١١ جس هيل ار! ولا اصح تزال عا خبل فاقنا نك

 كك ناهكوتالاقرؤ و سلايل اينو صالخالا نحن لكييخدنف
 ١ ىنئلالا رستم ايندلا ولحس ظجك ةلمجادو مساع ءاكرشلا

 1 7 رتب ب ا م : ا

 م .اليلرازو لص دكك ملال قطن شكد لش بلتلايلا لع
 | مرعوالس ئيؤبش لكك لف ماوبشس سقم ءظولغح ف ظيشم اًلشالاو
 ١ صالخالا ٌدوَْعل 45و اجي احن هنثا هجول تمل اخ ٌةلحاو لحل

 0 ١ 0 خلاوت تل جيا ع يسالخالا نار ماخنو
 ١ ع بف قيلالف قتلا دمه بح هزيفح امر غكو يلو نشا
 | ١ ةرحصو وب شرثسو هتهتلا تدعم نهالا دوست ال اره و هاوس

 مهلا ,



 3 - تالا ليعلم روز ايلا قب طفيج ةرخالإب قرا
 قرع ءاشبحثم ةحادل ءاضق : متبع كرش ملبغر اوك | باشا

 فكذ نإونميد فكهقلا ةدابمولع حوت الإ الللئزنشالف هبل
 0 مم هلق قسالف جامع الوتح عوملا لش 2

 ةتحاح افقوا بش و١ لك[ صخشلا اند مك هناوسسا

 رشم هلم مانولف تاثكسو هتاجح رح حبو ةيذل ريع «ايلاوءاصلاغ

 لجلاوصالخال !بامف تامسةتسداس لس .: ا ظ

 ىضنلاظوظحس ص الخال اوف مرت ال هيلع دعرسلاك 2
 200 . نخل درقلاو انذلا عج 2

 9 ناسن ال ايف بعت ل اعانم و صالاخ ال ارتب 2 ٠
 اهيةفالاهحو فربالا لئيغم 27 قيم كا ١
 تنل ةنس نا نص تلفن مئات ل
 دّصلا عمو رمنود ايوب ت هرم ات ءال لة الارصلاو:ريملاو ظ

 حالا هتسلا# وقل فيح اذان ةلجتفتعام افا ]
 اكسسسماو قر سم يتسم 04 لقالا فصلا ى اس انلاظن نا توف |

 لاطادنلاهاللسب اب ءلفضماغؤيفد ائهووشا ال حولت
 1 تاس 5 خالو اراك وتانسح نورب هنع نوف اهلا

 اخو اش او ٍنبفجيأفنوانوئامدنتا: نموه ارب و ككيوفل
 هالكم الا ةّنل لعل ا غن لع نرذكالل ثعابل انف د هاراعلاة نشغل

 وهيلع_للن اهيشل ادم ابر (ثبئللاو عانبتسا الان ابرك او م

 هنتالوسر عش نعال او نزلا اعل شش حس غل ود دكا ظ
 دو ىاذلا هوم قب هننالع نم ظعاولا ىرث و مال هيلع ْ

 ' ناي د هيله اورق سان لون يفد نيطالتلا

 مو هنم نحاوس م يلق رضولو نزلا هرصن نم هإرتينام
 لولب ءار ناكوكو هنو ك[ك داس هيلع اولبق او سالف صناد

( 

 . شقق أ



 ناسل وق“

 الا اونلاء[متناو باثملا تنا تناك وب اوظمش اول ذاع ىلا رناتلا هوجو فز صن لال ىتع ب اونل ا عاطقن الا لويد

 هلال لك عم ناطيخلا يؤجل نزح ىت هافككاحلامت تعب

 | - لشفاللرمالاهميل و قلل هدابتن انا نيل كدب الوؤوبع
 يدش تلو هدزؤن نم ةرخلا ف هيلعدوعاو [ًجاوث لزجا
 هيرعم |ّتغان اكآ ماهالل ىنددر لا كدصتبب ى نعم مثكاول
 ن اكن اكول ناننيد ىو ببمتسي الو أًومزمو١ رو بح
 . هيلعدوعاو صارم خوفا مالا ماش ويل هدابقت انالاّيومدم

 تفؤي] وجاب اوئلا ضم هيفام عم قلحلا اصب هذاك نم يدل أ ظ

 ةوجيو ال لعل !ل اف م الب هنم ىلد اوه ن«لالقشلب زر
 يلع الو ماعلال طوع اما ةرخآلالاعا مظعا ناواعاو كلش
 ٠ اكل اصلا جحر ءايزلا انه ونكك3 تخبل افلا ناقص ىذ
 وماتت بلطب وك مث وملح ماعلا انرحادُعتب اهرص
 ىلع زوذولاو مرويلفلا تمد لول او ب ب صال ل ط ناش قولا
 © ماوملاو[]ءلاو نيطال اهد[ءالادنع قوطخلا ةتم ن هنج أنبا
 سناره ةناصاو مرباوب |مل اد ورمل اوهو لاضملا «ال أنيس نا
 كتموب امكنب |ممو ةلظلا باب لع بف وقولإب ممل غرشلا
 ىروهألا هلاالرتا هنتادمْس تدنتالاذ هجيغتس م انالو عشلا#
 وهتلكالم نم ةدجرد ىناى المل )|عحو مملااولو او دلال

 مدل اطول اظن ا هد اهل او ىنغا ادتو هن بسمه نم ةبتتشلا ف
 لايت دلني اقفال ااه بلزن لسكر هظملا ةداعتماو ملعلا
 معلا نياكي شل لنس الاب لزخف قمتم ل مس أيوتبس ميرفلوخرلا
 طعااننشم نوكك اول حاهسسجو هس لزن امناو لزين مل هتن دم لاو
 نوليسو متر ىدي يب .كعوي هس ]ىلع ةدح هلعلزن هيلع مىَدَلا
 مدع ةدر اولا ثدداحال | صوب وةك ئدرعشم الوب و مكالاب ال بسم

| 
0 
000 



 140 8 كو
 "2 دي وبوفجنو مالا لقانا مالعلايلعهض#ىامابم مالنا هيلع هزم
 00 ثاعام لاق اههرعف ههنر مف مىتاف آل او هلع ماعلا اه لجر
 هم امئايق دقو كرات لاهنل بولا ترق ملاعلائسل اعلا ضمت 1 كيلو تدذكل اق نارقلاكبك تارقو هنلعو معلا قه ل اذ هذ
 هبا ومو شيما ار وو رار الا قل قح ههجر يلع ويس
 /ةتئاباوذّوش َلسوهيلعهئاصلاو ككهنتاهجو هلعإبو هلع
 مله ومس هئهحو داو لإو نزملا بجامو هنتالوسر ب اولاق نزحلا تح
 - لعل الاف هلحخير نم هنت'لوسرإببق ةرتم ملام علك مسج
 كاولاو منهج تاو :يطِججلا كد ناو ارو مهل امعاب نوم ا
 ياا عق عاشه وبس ةّيملا كك ش نم هنتاب نوذؤمتل تللو
 ارم ءثداحالاو ةئئا وصعد نزلا قل | ةإج نم ءايفشالل

 بسلا 0ك الفن اذ اهل عايض انركد رفد اد ٌقينكىنعلا
 ِكَملاتإر هز الا اهبحاص خل ذيلاايلشلاةبئرلاىميظعلا
 هنكلاو علظعلاريعولاانبب نيالا ىراقلا اره قحو تججر
 ناب تا ازرلاو ص انملاو ثاسيزل حم انرات شب يظعلا
 اما ع كيف ايكابن اك م نيلفاشل ازغس |ىلا وعر نايل بع 2 ناك

 باو زتد رون معلا انا :داوزل تكتمل ماعتاو ىهرغملا نيكسملا
 اطرعرم ا وة دولو ىن نم هلاك امون هل هتنااخيع لمى داكن نم
 <ىوتحاّلا س اولا ةدعاولاإ ع تا قزملا لعاذا هال هل ةمحر ن اك

 ىلاعبجرو حاقاو هيل ارد اب كتل اهعرمدف امم نأ هل يري هلصف أيلع
 ىلا مل اءالا هيلعد از لبدملا انص دسم مل ناكل كا ناو ىفعالا
 ناوريخو ةعاط مشن ىرب ماوب ور اؤهتس ١١لو وت همم ناهآل

 يّصرلع هنم مزلب الة رتهغ سس وا بج ام با.8ءلظلا باوبااعووفد
 لشسكولوا ركوب هبل زم اولا بإن هيلع زي امرك ثم
 ديوتلاّنال لاهل ئه عم ثدحب*ىن قاف هناطيم أ همن تكوؤس



 ' فيش دجال مالا ةعاللا او تعارض هسضن ىرم نم جرت معا
 . وطفوم مى خبل وو داقجو كيخالا قومإبع نوعجان هيلأ انوه انا
 عجب قرعب قيصيكب لعلاوصالخالا تحوم نا ضال هراعو
 ر (ةالكابعألا كرر 2 ئتسلاوب هذفلاو هل وردا اذاشلاانا
 هتييمملانبعلغل اى«ارع تبرع الخال انقذد ١ هنلا نرملشملا
 حلا الا هيطم هاو الإ | ممر قابلا وقالو لوحالو
 ةخالا نهر باوانتل |ض دان ام تك هنن اهيطعش اشيل لج مو

 وباوث تتهنتادنعف ةرخآلا باور دربه كومو هلع زم بيسن
 رب ابككاوبك لقت العاو ظنا ايمو 0 قو 01

 داصلارالوو لاعلان سو بو ةعانك

 ظ . كيكو و ناسا هوي زق بكل و
 ٠ مال كت هلا اوتو 2/7 وادخ| ]ع امم اهله او للى زؤلا

 ظ 1 ندا نس منطاد مي 0 0
 ظ ىادوكركاو !ارلو ثنو احالاو كا ل١ ناواولاقت

 ظ لالا ومرت الو عدا اقرث ابكانمز رو 3 لح يماثل

 كاملا نيم اظتااوش نإ نانا رككامودا نعد اول
 00 1 دس ل ارق اىنأ
 لمساناو نر تفلاروررجدنع م اذ الم درا نويل
 ا اا ونارك ااورووك ابارف ئككا
 راي رشا اكبسللا ئ دا لااوبشال ىا

 1 راها كا 0 قبس امندجو ل

 ] “ا الاورسنغ ارم يل اكدر اربع اظن ل اءئموسوملا
  7 7 0 0باطخوربلع ١

 ١ ليعلا ولا ءاقإل العدل ولا سرعت سوريلعلوسولا
 1 كازا



 واتا اا زنو طار مؤ طام اىلاريل اب انزع اولا ناف

 و لجل. هديل ءويع لاق ماكل ضو نوم
 ]افاد ديسسل لاء اوشز الو رمو عيل الومث بوه!

 ثوري ارث «٠ ول الا هش سالداو رن > عن (فسل اخر جونس ادئالو
 مرا # عن متءاوصعل نإ تح اقف د اقبل اب ملاطت اعد نم يق ىوكملا

 تحف ا ىدابعإب رع انوار ةسو راع تاو لات تلال

 لاقيبو هس هاور اولاظاك 0 0
 هاور برم ا يملا عي ثار ظ ل ار هات يلع

 مهح اح تارلق هوا ايد فاه وناوي اجل
 نب ئنمؤملا نا اكأتنرل ا 2 : هلطاببسد نا عين كدب

 الهنا ءوبكن |اهنعو أين اومن ايا فكس وب :امابو مردالبا

 . لاك ,الاو تابدرعلاو عوير ارشلاو لاطكالا نع ةايجوع و ربادشما
 كك اتي الف اوعرتف اويل ال مالتلايلعلافو تاتلاذ ظ

 ةاتلاةيلع)او و تظل هاور ارض ؟الفاومنتشو اوصال
 ةلمزاغزكو موتضمولط م اماىتعامش أمرل ان نل تما نمنامنص
 هتلع ل كنا اذا القل قرا نادال ناعل ا ةيارطلا هاذر

 ميلاكنخا نا دل الرع ىرقل اذخل اذاكر ذخا دكذكو «اوقُع
 تناك مالنا هيلع اخو امير يفيو لو ىراذنلا هاور ريدش
 3 ابق وبلاش مل بف يش وا ضع نسر بخال ةلظم ننع

 و هتلط طرف هشرخإ اسمر ناكن ا ارد الد اراد نوكمال
 كىرؤهلا هاو ر هيلع وع ةبحاص تاتش دخلا تانح نيا
 ىلفما 90 اف رى 'نماع . كورت سو هيلع هت هنت صلاقو عمك

 ده ذاتيا يأ لا أسالو لعرد ال نم انبن
 ايلابزكاو ادم فذقو انه مش دفو 2 و ةوكز "9 ماصو ةولص
 متانجع و ناث تانحقمادبو ملاحم ولف اس نضواذي د دنس

 مع اويلطُت الو



 ١ اقوي م هبلعت طف ماياطخ صّزخأ هبلعيذج هاربق
 نبوابزب يلد اف مولللا ةوعد نت اهيلعراقو ىرمرتلاو دسم
 موعد ز را هزل مؤلصلا هيلع و عوغو يللا هور ن |ىج س١
 تك 1 ا ا و اا

 اك رهن ال زومتمل لوقو داتا

 | اين اكاىتسا ا دعصت اهنا 1 ١مالشيالعإ انى ىمغو

 طوشفيتتش الرمال وون ملشإ العا رو ماكاهاور ةررث :

 متل ارعيطّررع هللا ' نم

 | ١ ظقوؤلج قام حو عبدو لاثبم لرب ملف ةيلج ةئام عمق اش
 . علظم ]جرب تمل اقف ةومتدلج اماع لأق وار ان عبق هيلع التف
 لاجفنكىنرككمولظملا ثغبم ىزل الاحرف ثنتملو ؟تافنمف
 ىلالجو ةزعو 5ك هنا لاو سو هيلع تدم ملا ذو ماعلا

 مدقف اهولطم ىإر نص ْنَْنْالو هلجاوهلحاعو مل الظن نم نهنئ
 لاو مث 00

 هيئالوسراب اج لافد اهولطم هآاملاط ةاشنا هيلع
 «لاق عمنا فدل ال اض ناك 0
 ' ١ هتالص دعو عرغو ىلضلاهاور ةصتدكك ناو اطنخ احجي

 ظ دوم :ما ار زيقلا موب شرعل ل خ نما ىدبتأبت لاق

 ظ اوببوف كس قتال وبو كت بادرزل 001
 1 ناوي» شلثواودلا مالعل أ هيدملاهو قرب هلل اواخداو
 ] "رغم اهنا نايس هقلا ]لوي متلإب هش الا هزم
 ا يغب تح مدن اهفدابعلا لاله ونال هإوب دو بسس
 ا لآل هنناايببد مزنب أمي دابعلا ',ب هنتادأبعنال كاون دو ىفمد نم

 ١] نكماسو هيلعاتت هنن قصلافرت لع ئ اجت بدلع ءأش نا ءقنا ل
 1 لاعبة ملا اموشو هيوتبل ملان عيوشم

 2و



 ٠١١ ' هننالضيالملالنلا نا لوقي الجر عمس تاوفر ةربرع باو

 امر # تومنل كراج يغرم هتناوى بغل صوب لاف
 كرم نب: يعمل افو ثداحالا نه يربلا هاور الثا لن الزعم

 لاقهضت نعل فكإيتو هنن .بلبوهو نقلا هله الجر نا .
 تللاوب ارئفلالاوت لالئلارهو نيالا لع هنت ١ ةنعلالل وق
 ىل اعا ذلنيّدل نال رشلا نموشعا بهل تمويله
 انودبس ب زا هاكاذاو كتعن واب وهرككت هتناث او قكدنتا نب

 فتن ن ا ملاظلل ىش ينل عوصخلادانمر ١يوس ةلبح هل د ابعلا
 موغنس نوب هيلعررز ملاذا ابنّدل ا. عولطل انمللجنى مظلازع
 لوقا ناو رم نب بوريه لاو كدي هلذحي نا جرب شاذ ءلوعيبد
 هيلع رق : هناوف هتالثم نمل لت ند]ر اف اناس لظالا

 حبت *وعسم نبانعو ونظم نروح ةولص ]كرب د 2 هل ثطتساف
 كم اّوحاهب صخر ةمج ناو هلع اًهناض نأعا

 اقوم اكو ى عرجو هبلعو اهت هتناورم بضغب دأب دؤف
 هايلوب نرخ | عابنم فشحا لارسال الرج نصب نس نحال

 يش ةملاربم ١ ابىلنلاق اله نلمح ابكت الاى علان ظ
 تشل نان ىروثلا نايفس نو ريقايندب نرخا عاب سلاف
 نوبات هنئا ابو كش امأبن ذ نيعبيسم ةمبقلا عوب كت هنن
 محارب لاق دابعلا نيبو دبا ف بنر هاقلث كاناليلع
 تزلإب عبطص نا يد هيلعن كذا ل جول قلي ال ول مهد'
 نم حل اتح !ءارح نم قل اد كوكل ]ضفل لافد هني دم ماه
 لد / 1 0 نا

 قرل ١ انطنث ثول اردعءس اغا نام لالؤل ١ «رم عازب امر

 تاز اون دالاس نايا 5 نيب ينل
 0 !ىح#ك ثادب 0 :لال الام نف تابمأولانمركتاو ا



 هه ادو هلام نمذخاإيل هيلع دو بلت تاو لظ لع هاعاو
 . شلل نلظلا] ساو ءامالا ومشت اماما قيد ندلارما ف
 "5و و عيناثلاو ههيلع احدت ه١ اوتثصو 2 ةالا لاحلالاوخا

 . مارنالف مزعل من نا مللى بو :ثل اثلاو ىيكعاولخرب نا
 تالنيلخت بو اذدج ةءومربوهو لوالا ةل اهلا اماو ككوربالو
 | ١ مديلعهتتقصلافد انالاو كيخالاهب تراوندم تالبدرتو
 اروتنلا ةر اما امولاع ءايذتسل لاما نع هنا كاع ةزع تاعك

 ١ قس نونتبالو ىدم,ن دمر ىزعب نم ةبون وكيع لاد
 | 6 لوف اوبل هوان مرلظلع مزاعاو مربنكب مرقس نف
 ظ 00 ةكتادلا عمود هاور ئطوجواعدو درب الو
 - ءاعالاطأن نولوفي كتل هيرقيو نيدلا 2 نوبة نتيس/ ع مازم

 يونج اواي سلب ناسف
 ؟ينباهاور اباطخلا ًالاههدرق سوننمم الككدكل وشل الاد انقلا

 "مال !نورزي نبل | تار لفل ضل !مالعمل !هيلعل او

 < نذل |«(لودارتشو العلا هدوت ان نزل | هاخال سخر خخ غو
 اني ملام ككدتتاد اجوع سرت اماّس ١ [لون اهمال هنا

 ءاور مولزتعاو محجيرزح اى لسرلا اون رهف كد اولطف ادا
 ايالاقرع ابوزبف نتنل اوف ومو مكاتاوسز ةفيدحل اق ىثر وش ٠٠

 هيكوبلاملوهنو بذلك[ مفرييرفريم الا عدكدحاخيب كالا
 لاو نيطال تمل اباوب نضمن ةيلس اي ة اس ئرر ثوب الا
 ”لافدهسرضف الب دوم اوباصا آلا اًيش وه ين د نمت ال
 ٍ ”ئلمل نوازل اءَولا ألا هناسال داو مدكهح ع: ضر ناغس

 ' . لافالماعز وزب م لاعزم كك هنا ى امهم |ئش نم اه غانو الا لاقو
  ذغ اللهتحو قال داما كسأّتلا قراقلا تح تماّصل نإ ةدابع
 ١ داوسرل سوا مزموي) موق داوسرككعموفر نونا لاق و دات



/ 

 ١7 هايرشلالعرم ديل ]جرا ١ انلوثريوعسم نبالاقو ةيلقلا داوس
 يرش نيب نال لاقإ ل |. هل ني دالو يرفعون دمحم
 ت1 ا ا < احمل الماع ن اكمل اسف الجر ول ير علا ريع نيرع ىشسمو
 دادزاامول|ففل | اذو لزيشى اّيوش موبضمبو اأو هززيعمب
 بمو لاقو ادهن هتنائمد دز الا يرق ناطلس ىدن ملحم

 نرباقلان هتان اولعرض امر كوكل ىلع ثولخرب يذل ١7
 ريعان «!نغال اهلا لت كر افل !اتار 1ذا نيم ونملا ضجنلاهو
 2 لوك]انو ضل ْنا| ىلعاف مالا ل !شلنغام اكسر اذاو ىلع نا
 وهيل ااملمتناطلسلا بار 221غ نيّدل ا كقطتو رفا ارآمت نم
 منا مالشل اهيلعوبعزتو هاطخد دعد حتت رحر اذ ضان نيام
 اكون ان هكرتع لكك اوكرتىوكذل تاس لمئاعمإب لاق
 ليف يقل عون لدعل اون اهب ارجل ملسو هيلعهتت صل اف مهيلع
 نب كالو ارق نيت انبىضق نإيول نا هويام باهل قرش نم
 را لكل اش ارهلع اوتك ةليقلا بتتنال اون حازم

 2 فلشلإ فملاتواهيلع ريتا اى قلاخ اهي ضس الو 2
 مه ايندايغو مانر لرانا ثلثا كو عدب كولا الع كوخ د
 و هاتحالا و !ىدلكي دقن هالو لق ةافدهدل ع كرت

 لام ةمخو ا مارح ىارولا ه ذاريشب لوخرل ١ناذ ةبوصغمرود ذ ثوبك لاوحاللل اغو' مر ال وخدل اكلمننا امارومالا هذي دحل عاين الؤ هد امنعإب انئاو ءلومت |ماو وكسب اماو اعط أم ع تاصم نال زم ع الالعخ اا نإزساملاو ني افلاوشت
 مي الواب لالظنمو مال اب عافتشا هال زث اج معرلعلوخولاو 1.

 . ملاظلل جضاوت اذا بكع يسد اناث ص تن هان ]خال ل اطر يملى غل عشاوت رب يسعم مل النلل عض اوّتل اود ريشتو مذملا 2«انغا



 هلل .وي الف نمو ماتااو مالت يال ولع لا

 . 2اهربناوهف نوال اماو لعمل يح نمازي و
 بوم ارو او بحّرلاو :شملا اواو ارو 1 نم

 سيرو |مرس ةرهعبمرل 1ك اناومنالغاعو
 لب ةيسلارك ءربشويف اررلع تكسو تّيساد امرلكو مرمدخ

 ٌْ عيبلختوكتلاو داذناو يو "و بذكو ين كى بأم ممالك

 ١ 3 ناءاسلبرانأ اع ىّثلاو ىورم ابرم سا فد مارح هكذ

 ادن نوكمل اةوروزمموف نال ع ا اغ ناعلف نافل عش

 ”افرزعلا | ع ابي الام باكر الضب ضرب زع نطتس ,نقكو نح
 ظ فثيح نم اماو بم اب ب اطخ الا جوتن ل نو اثم لعرب ملول

 ظ رب يسم الاد مطاط اوجد لوقا
 2 لوطاعرمرلاو ملا نايندنتاو تحلر ابره او مجولا عبر أي
 ىاتإ ىلا وا تقاويم واو

اعلا اماو يوما ادب ىر اهو ءاطو' مج كتر لوط
 سال 

 ِ 00 ريغف' هانم قاهو -اهبلال وط و ءوْنلا عاشلاو
 مرلاماشرحوو اهلا ماركاو قافنو بزكص امم لث بزلكا

 /ردماذا بشل داما و ا وم
 93 قاون اما مّيجل ارطا و جرب مرش هو قسالا

 ا ا اشاء اها

 اجا ض عفدور تناول الام
 1 6 ابن د٠ الخلال خر و تولخ داو لعرب .تاطاسل العؤخد
 | الكاري مه>و ميم قينح ار | ٌيِاْس ملم وئتر ا

 3 ذللا جناماو راي كسعنأ اولظؤيل 0 الع ىدأت
 بماله هيلع وخدل زوم اًماو ونا ان دونرظنلاب لق ا
 0 م سلا "7 ىذواعئشال ب ارئآ مال هازلاز | سحاوم ةيررأ ١

 ١ ا كس



 0 دا

 عم ااو قالا كسل ةاعإمو ماتا
 اونو اة يحلا يقرب انين رعوا هاوس اسم
 اال انيز هلبقي ام ح2 ناو ىنش الو بذل
 داوحرمب الو م امم اوال اط اطلس الع ]خيب نأ ين 6

 ارناف اعتاب تارا عم ماركالاو ءابتنااماو
 ةولللو ا ا ان

 كرلو كيلا دلما نود ملا او يذلا

 بع ناو هين أن يظن ةوعو س نا هيلعو يَعلاداسش

 ةطالتلارعو مهنعي|ردعالا هل ان اةلاحلا ماو وه غ[صغ
 مل, نيفستل ال كون الو 6

 وهاوخد تيلعتن :مهيلعول 2 ل٠ءالعلوخ
 رمتنازخت 001
 نيسباتلاو ب 0 اوم ةعاجتال لع مرن لاق لالحو مارح

 لالالا فغقال لاقو ة ن١ ناطالتنل نم امودخا
 ذفرإ نإ ل والاو نيعب لاو ةباونتلاذخ )اب انهي ولعو ياقب

 ذازكاحوهوالالح هلام ثنا هاكناعينعبلاقو الصاابزم .
 ةنخ انجيل يح هلاك 4 هاورح ازمير يشل ام
 اومالكتال اما هلبق ا انوه اشامز ئطالتلا لاوم !سافيالو

 يك

 لاوماةىدخأ ١ نامزل ا نه ةره انموه انصئككد 1مل
 باقل مىلاومانمزخا نينا اماو عشل اهجوريج سم انلا
 لاوسالباي !نوئعس مل ظن م نرعشتم أون اك عد ات
 ندذخالإو اياوبقب تنل نورلاقإن و الالح مهلاوم اكان اكو
 [1 ناقلة ليسو موضإغ لغا2 ةيلظلا نوعيطنالو اينوقشب
 ةم للود ةرئلاو القالاكضل ةلدمبالهوعيليتال نانا



 و

 رفا عبار مرضا لعة ماو انل اثاعتلاو ءانشإو اناث ب
 ' ى اًسداس موصنو جر أوئادو اسم اخ بارو رسام او

 هه الابوانماث متاغل |قوشلار (ظاواًعباس ميج ايقر سس

 . الانزنقاذا ملاطناو نيداتحلا, ةدئآلم ا سايق ئود ان او لايقل

 ركلسح القس اننا طعن ما فو قاههتكرغن هارتفاو قحرفب

م مالهتا انه لاغوا بّطلاو تقلل زرت ناكر تاو
 . 543 عمسو

 فهيد بذتلاو انقل نال تت هينا هرحام تسال زعكروف ماظن

 دقختايشلا عنرب (رنهتسم ناكلاقو هنّح نف عامجالاب مارح
 : كولا لاًادهورخ اكو مارا [«س ١ مو اه هنا همّح امّلحا

 - ةلايالانالمرو ةلظناناف نولفاغ هنعرساتل اداننامز ة

 ضرك تلاه جوريشب مهل اوف ادا و ميرضوس اّنل|زتق
 | ةلعلا ننعامت هاك ٌةقادع هوضلاو لونقللا يبو كين ناك

 ' <كلمف ءكتدسحاوق ل اللادك ذل دنا نمرتع لوبد اذكو

 ١ تفاهرتكانالث نرلدولو سان ارضا ذك ]عنت لو! ارذع
 ' مااق |. وعن مالسال اع جو ح هلكترزط نحو حان

 ] 1 0 ا
 يسد ال مومرملمال لول ةالعاع ل العرججل اوزمالا
 ىةبوتلاوه فن وست ةبحاصئ لقل از اسقو ثوملا

 "امو موم دم سرح نيجوولعرووما ون ثيتلاوب اقف
 ويب و موهنوه وىز] ١ صل اماو شذ | هكرتو مومذ جمع
 ' اماه خازئلاورث ىككال املا جربوا عتق ماو ار يو خشم
 ١ عمزجال © هننإرعا نم اّيك ىرند | لاوبو موهرم_ئعوس ىزل |

 هقاوضرةب| يصل انس نال موعزمربغ ازهر اذتثاررب الو لاما
 عَ ْ :

 لاقتإبجاولاعينتى جلل انرلا ماطح جبسم نال مومزم

 عما راسم - <



 : هيذ عرب لو لاملا اكن وجا ق7 كرد! عَ

 ىضررز 7 م د ناش منآ] اضفان 0 0 2

 تزول كتلك مط لوغو مو نون اد
 الودع أطل اون هل تكد ام نوهتننو هبل ار وول

 ”واوتساكرارحال | بولو مهب وع , 7م نوهتعت
 8 صال طمالا لول نااع لوقت كد الاد تا(مال او |و ىرتشاو ريملا

 مبا اومتمت مهر 0 هومز

 01 ت نن/ةراخالا ون مراغ شين كوراجن ومضر مالا

 ابوريتلااوراؤإ ص هوس ضومسضف د ارعتسالار كل اوخالا

 .ال وزمأل الوطربل | ىدٌودامو منت اراتنازعربز غو مظع ديرب
 خام |نملماثالوطواهنل ان /راوأشتل |ثازلب عب لانني

 لاطف ابق م بابككاوتو | نينا اوتوكنالو جن و نيكلاهلا

 مالا ضدمالاناتح ننام لاق م واق تضف مالا مي ظ
 تلاطانى إ|مالا وطن رمال هيلع الل ايزي اعرتملاوريعللا + ٠

 دوج الا نمةعمرا ىطغلا لاذ مومولق تش رجال وهل اما

 - هاد [مال/لوطف أن لع صم او امال | لوطو تلقلاءاسنو
 الوداد فر اهن لو هج ار مدسمه زل. نك تم ضرع وذ و لاضع
 للافيفحم ءال وهيك مرب ايوشسو ءايطال انغاليرف عقب

 ثم أىالاامتاو خل ازعرماءالاو اهيل تحل او ارنّرل اولعرمولا
 لآلبو ئفبلاو ةذاهزل ب مالا هز لقاعالص مالشلا يلع لاق ٠

 كال ايتا مالسن اهيلعل اف 2 يللا هاور لمالا لوطو لين اباسرخأ
 ظ ال اولاقو ني ىتضآلا ٠
 ' كد نم نوىكتالا نوكرزت الام ك موو الام اوشا

 ةريل ودير نب ةءاسا قرتشإل او ىضد ىررذ اريعس [عو ءارظلا هاقم
 نو.جالالوغ مالّسل |يلعدتا لوسر تومضر ابد لاب

 نول بي ل نع هاجر د اما - ١-1 ال - 2
 د9 مد 22 لست ين ان اسد ..يرخم كادي - - ضل ملام 0

 ل م اجلا ل م 2 صح - 2 6 هفمهج ادت حا د- ب سس 0 مس ء مع مميش اسال ء اسس 1000 -_- .٠

 4 تلده و ويوم 1-7

 3-35 "ميس

 2 ا >2 20001 ِ 5

 نرد م وو م فو ريع قدح نيب  تيركوا تعاجم هب فخم د جسم

 5-0-0 ا ا ا

 ” - نبا يب دج 5

 . ا



 ١ ىف ىزز ومالا لوطل ماس ناررثملا لا ىرششرملا م (سا) نم

 'ًالاةقل -فلالو ضبقاىقجببضاو 2١ تنشف ال١ ى انبعث ئرط ام هددب
 نا ب وشل ىزراو توم ا ئم ايبوّمْغا تح ايؤهبس ١١ تنئظ
 ىؤيربلاو ارز | نبا هاور ني. وعب ما امد تال نددعو ام

 -وا بزعل اكل | 2 نك مدرع نبال مالت اهياع) اهو اهربخ
 ١ لوس ابفام ضن ذخو بويقلا'باعص امسلاشرزعو ليبسرباع
 | هاوراّرغ كمساام هقادبعاب كرت ال دلآو كيوم ز خدر حيند
 . لقلالفئتالف تيكا اذ !لوفوغا نبا اكو هواغو قبوبلا
 . رميلِعَتِدل ا طخ اف ىقردلت اربعزعو ام ١ ظنت الف نيس ا اذناو
 1 لامي ين امرت ول اا طخ: و امام لن مالا

 ملم لج _ناضالا _التاانلاوب ايلاف ' آ ١ : . ْ ل ل
 ١ كلا يبو بطاحادق ضلوع الا دل واب طرح لجاازيبو

١ 1 ٠ 

 . .مكيتابب هاطحا ناو ضعال ار اهصل ادوطخلا نيو لم قلخ وب
 ١ مالشللدعلاوو كيو ىلوغل هوز الس هش ئئاذب هاطخانا ارب

 | قئشوبل العري لاو لام العرتح ا نانثانعتشيو مالا نب موب
 .انامالتلا يلع تن: لوسر أن سلاف ىلع نب متت ادبعإعو لع

 تالا اف نع بلف ,تئادبعإ. ادب ام لامف اهنكس نّيطت او
 (السلدع هنتالوسر ل ىطر سابتعنب |إع عيغو د١ هاو لكك نم.

 ٠ :جفهك اما وابتتالوسرإب لوف او بانل ابهضتف «ام اوفر هم ناك
 هفاخاا ىعل هب ردي وتب "ا ميا امدشسا سلاش اور هل 1

 الصمت اف ىوح اءابت اماه مال لوط و ىوبر ا عابن ا نائلصخ

 ١ قلك ومر نم لل اف و انزل تجر ن اه] مالا لوط اماو قلل
 اون اول مالا نما عمق لاؤ ءتنالوسرإر من اولاف :ندل ]خرب نا

 | دقزل اهثكروئل !لاخو ءاّيفل قمل ضماوب ميسو مراصن ارم رك اجا يب

 00 نلاظ ظ 0
١ 



 3 :لاضف نيرضمل ازتسو ءابعل ل بلو ظبلغل الكاتى بل لمالا مف ايل او
 درك ةراعد م باشلاو ماعطلا فخ ذف ل مالارذع حخربنا اكتر
 قببسلاوت يرعرلاءرسحلا لاقو بشل او ماطلا لعب ري مالا ريلع
 يقرطلا و نو سملاو شم ام اهب الول مداىهب ا عن انظع ناتمنرام 1
 ىشبصلاهش مل كد الولو قحا قلخ ناش ٠هلينغلب ن اين لاق
 لاع الا ىكلتلمف مانا 2تومدعد 2وانباةدارز تار مرضعن لافو
 مفتعٌد أم لجرع امض هلمالطمق ىوتونلا لا مكدنع خل انا
 تلماول ىتاطلاد وادلاد و فقع نفى ظنن ديل عيفيشتلاو
 دامو !ىيكو امظثعابن ذ تبنذ ارق و ةزنارل ىرش ىلا شمع انا
 لس كور اهيل اوزبلا 'تاعاس 2قيالحلا ىقفن عب اغلا ىراو
 تملا اهاسطسونملاو ةظقن ةوخ الاو ملح نر ا ءاف دعب انامل املا
 -انثل/ ةثلث اداطملا تايرماءا ركض عنلاف مالحا ثافص | ءنومكد

 ورش ث رح ر يلد ) قم هلص اذ رككا اماهزمككاو رمزا ىدملا
 اللا هيلع مدآ نم هلص رمل اناو نعلف رس تاجا
 العريق لج ممثلا وم هل ع اماباك ةقللبف ثبح
 ك(يواساه هاخا نق ثصح مدانبإ|بب أك نملصاف نفل اًماو

 همرك[ل ملصق ئم ون ثبلل اوب اشف لاف داتلا بد امو فاك
 اذادبعلا نال هتعاط اع وش نااود دحا تامارك بإب كت هقنا
 5 هوركك آن م هورك ا عل بغتس ام مب للييرق نم تدومب مث !ماع

 ثومب هال موهوق زين اثلاو هيلع يو تاعاطلا عهررتجي
 تال غل اناضار ل انلاو هولا زعدلبفتسب اجب متبءال ببرط وع
 سا هيض نوككاماو غتكككدطد ال برق زعشومي دال
 شل يدر ارز عيلقلار ون لاه نال ,بلق رون ةعبارل او رخآ
 نافرمالا صفو ميرتلا بذل هظدحو عانعبح اص عياجنطب
 5 مث فاعاطنا ل سزككاحلَوا ةعبر إب اهدهرت 'هيئاعد لما ل اط نم
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 ظ ظ 012 متائلاثلاو اندلاة بصنكر |اداثلاو
 «[كرطبر اذ ةوسق لان ال هبا فو تاون ارلاو لاومالا

 6 يف اكدوندل |ناسشو كوتا بحاص ب درصصو ب

 يلغي املارئاؤمال لوط اماد منازع انا لمالاءلوط
 دى ىزرل ل |لاضعلا ارز !مئاف ةشتكو شن كبل أجلا و ةعاطو

 دحادإشا تبر كل عامك زنا إ تابيلب عاون اه قلخل
 أف كير نب ماتالاوعف افوس لوثن اهبشإب او ةعاطلا زن
 هشلاو اي .رملاق ثحىئاطادواد قنصدقلو ككد ىنتوتش
 و جيوتلا بوت خاثلاو هراع ءأس هلم !لاط ومو بيعي يلع
 ىّتسو باث [ناو تعس انالاونو بوت ١فوس لو روش
 ءاهلهلاضدامترو اهت :ماهيلعن داق اناو يكن وتل اوزبلك
 صول ا كاكاو لع اير وابل اف لص الولع
 ثيكلا قفل !فاخا ل وقب ةرخ ةرخآل اغايلرل إب لانتشلاو عمجرلع
 ضرما هم لاف روك ني شالو باسكااو ضم
 ىلع ماههالأو انزل 2 تيغرل ابدع عوغد تعبزشو عمو م
 صل ادهيى هاتشل اينو يل او بشاو كاش َى لوغو قزرلا
 ويدير كلا عم ةجاماو لوط لال علو لبنت كين للامو

 عيازتاو وتو كيكع يضم جيش لاا !ةامؤفا
 ليوطت ا شعلا كمااثا كال : ةرمخ1! نائم هسلقلا سس

 ثيدحو' ك يلقى طمم 0

 ثوم تب نادك عرقا اوستبفىشعلا اشف ا

 يس ا ةرخالالاوحاو بازعلاو باوثل اورقلاو
 5 (ك هنتإلاف ةوفصو مفر كيلقل بوكب نبا نث
 000 اذ اثنان مكىلق تثسنك

 ظ تالعو كلف اسقو دصر هرح دئش او كّصمم تكف كتنؤن 0
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 ْ هلا

 1 ظ ' ْ ؤس|احّعاف ىت هتتابذ ابعلل :ىذف تف أعلازعلذغترطنعو :

 اماوزمالا لوب نم كو زم نمو لعا ف1 قاد نعنم
 ١ دئارق || احت رلركو كيوم لسن نم تير قو كلم ثرصخ | اذذا
 ا 3 0 2 توما :اعزتلادكاوخاو

 1 ش 4 . ,

 ا هلهتسل امون ايقتسم مطول شن ابىددح اميل احرش
 ا |
 1 ىئسما مايا ةثلذ انزل ماللّسلاميلع, وسبع لوق ىمهس انآ 0

  'مقستاو موبدالماهْرَش | كريت ال اخو ىش هنمتاريب ام
 ْ وتفهم لاس تاعاسث لن أدل ١!ىفر روب | لاكو متتعاو

 ١ 2 بلم سلفال ما اهكررث ١ قردت ال ةعاسو أر رف تناذعاس
 !| شل اه ةعاس)١ ةعاس نم نوم اذاةدحاو ةعاسانا عئذملا آ

 ظ و فلعام بثكمعيوميوشس افناةثلئانر)١ونواوفلا
 1 لبثت ومار ا ًسفزوفنت نم 3١ |ل ماه !كردت ال سن 2

 ١ ىدابفةعاسال وامو.ال اًنحاو افنآل! كك تسلذ خال إى سفنلا
 ١ كولو ّيونلا او ثوئث ناش ةعاطلا ل احاول |ىشنل اكنع
 3 ىزيحلا اهدحان إبس ام ال1 نالعاو توت ذائلارستلا 4
 لتئاينازلو (مورشو اهب سمت ١١و !ثاويف امثرلا تحرخألا

 1 عيل تول ارالزع هلع عض اداوتضوا ا ظ
 0 انيلا داوي اومو هدام ةفاوب ا ارت اهضنوئتف (رتقسافم 2

 ١ امد.اقبلا بات هتفبو هنل 2 ىيتبنو ههقوت لائالذ
 5 وتاودو «ارصاورادوزهاورل و ولام نمهيلامانشع
 1 ةشيرلفركفلا ادم لعافكاع هبل صض ابني ١!بايك ش اس
 1 ظء جامو ثوملارها]اوحال اهفعب ون هلرطخ نافثوملاتوملاركت
 ا كيري نيب مايالالاقو هضندعو وىوتس هل دابعتساال إىل
 0 هلا ش يش تضاذاو اغسريصب هامل لونيف ريكا بوتب تركك هايلاو
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 . و ِسفلا كب تداهور الا عنود «اب نم غطت |تحرتر از ون
 بادنئوهز أهج و دولا ادع سكب نمت أولم ا رود نم

 لفت خش هيوطشد عي دمب امور خؤبو فو هل نكسم
 .هوطمو هبسعيال تقو غةينملا طخ ناىلا لاغشم اىلازإب
 الارزجاعاو فوس نم مهحايص د ان إب | ثا هّررسح كد
 مالّسلاهيلعومو يعمزع ةانغلاو اهب ىشالإو أبننل !تحاباك
 نيشالا ءاوهفل جلاد فر افمكّناف تيبحاام تببحا
 «نملوباشل ]عم توملابقدبعتسف هنآ شو عزوش دق
 دلبلالاجهرشعز مزق لون اىث اة عول نب خجاشم نا نسكلا
 ثوي عيش توب ناولانفئك[باشلاو ثوكلانآلا ولت اماد
 ناىكردبالو تمام توملادعتص دقو تاو قصفلا
 د ةارغ عِش اًماف ريم كو اديعب 3 ناكن او ديعير ع كد
 حبل نول إن اغلا هر تتتولو طيمب تومان لرضرعااما
 نو ةاوهكو بيشو باش قم دولوم ةنمو صوصن# تتد
 - ةلامئشبطعمر اهثوابلو فيز و جيان * انشوىبص

 لال|اوط لا هاعد تحو روم الاثير املا نككو هل دادمتس الأب

 هلل يشم نا قلي ارباويو بيب! توملاريرشت ز ع كلف غلا و
 دياشوبو هنلاو هبلعروكت رق هال 0 الو
 جل حقو اذاو عشب المئاو هفل الذ هفن تومامآو نعت وم
 ونبه هس. لا هلسس رخال اوبودلةالاوهذ ىرخ١ تمفد
 كلا يللا [ملف عبق هك نفديو هز ان حلمي ناو دب ال نامل
 م”وشضاىررر الوب و هنم ضو بضرق قرح مقر املا موطش
 عد هجالعف بل ابحو لبا يبس نإ درعا ذاف ضخم امج
 عامجورضاهلبلقلازم غال راقت ان عقرش [رملا اما بسس
 اممو باوثل [يزجو باقعلإ يطعم بولقلازم ةذل ادلا يكل
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 0 ليل أصح أصرمو باول اا
 :: ىزل اويبريطخلا تحداف امنرلا ت

 زق وكم لانو انامل

 لاق شما موس |. شر ال كلم ىطع| نأو اهتكاستل اا تفنن
 ضقسر امر سررف لا امّدل !نم دبع ]عتتومل 3 فدكك نغم ا
 نم نيم اًصلااهارا اهتيرلاابترب ناكتدنتالاذق بيغ فيلك
 هلع .اررظ اءاف بذ كوه و :,م ال ضف هن[ عدن ناشاركو هدابع
 لوط اعد لدن ة ةدس 2هيلا<انميال متر باس ا. ىتصي هاف

 هنعإ| فما نيعلإ صن ثول ' هوك ناقيفوتل اًمالع ثاو لم ١
 < ءاشلا اش خاعناذ تقول ونهيلع درب توملا تعتسف دعاس
 ا خل داب جوش دعاط ع ةطتساوكتت

 ص ااذ١ ازرهكو عال ل هلم فانت هزل وخدا
 0 ذا ام ص 0 غرف نمل ان كذ
 ةلراااعقدافرق كول و ناس إب كالا لعد | نكيلف ضغو

 نيل وماكو اقبل انولعب نذل ذ نككالو ةف املا تعطتو
 نير | ماكو ةسسلاهنولم ان يزل |نعآل نال

 ةعاس,نولمإب نيل مدداهترلا الملواؤبل اذر اهن مث وله
 و هقأو محض جات

 رعافناكع دوم قلص دول نّئلاوه الوب بو موظر وه
 ال اهوار تمتلد و المل ىلصن تاك نا ةكحوبودوسالا

 هزفقوش اندجو قا نمتون اكلم ظن !لاف ادهامزئاق هلآ
 ماي نك هنن رييمعلا متهتن ارزع تاججرد قثتو سانلا بتلم

 دماتا الا اهريغال نا كير ا/ىمذو هك هننا لاق نيرل اولا قوقح
 الفاهالكو ١ اصدح ارى رع قنلبباتا اناسحيلاولإب
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 هيي وستعمل ل حجما
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 *هموس -1 هاي ويروي هحجممبمب جكن 1
 - طة ةويوسألا < سو > السم تنوع مد جول ده حن مس ص هوس نا

 د جد روس يع تسيوص 1ث تحل حيل اا

 دو وح دي 1 كدا دمع مم وصل اه دع 000 ا ا ا جر

 نب تقف نع ا و حجرا يش بي نبا ؛

 4 رز + د 1 1 - يبا 6

 همه وج عت و

 114 نإ ب بج ها وسو جا مها دج تح
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 ةمج, نذل < اال نخاو اركالوت اهللقو امرت الو
 هي ةدابع طتهتارم (١ طيغص ناشر اص ١!ترزقو

 مام الا نبب ةبسانملا ةجربو نيد اولارب هع اهسفن
1 

 ظ بتلاو تيت !قبلخنوصناسالادوبولؤشجلا_- |١ اهدحا
 م الإ هعبتار يضلل تل املظشرم او ناوب الاوهم اللا
 جبع ثداحما ةامادوحول انا اهش ابو قص اهئئاتلا

 و ٌمدوبحلاو مل :لا مسرقل امال ا عم ناسالا ةلماعمن وك

 ماللاهيلع وود نمد ملاوعو ةقششتل ارارظاب ثرعم اوم
 قال قحاو ثكدتنا خاجلع ةئدشلاو ظتهنتإم ال هلفعتلا

 كورلول ناشالالعارماهن ١ ةزككن اوبال اية زسلا
 ريتا 00 ةيعنزب للا
 ككك 2 بودالا امن افانما عيجج نويرعلا جاهين وفضلا
 ةجولا الع ماعلا ةواذ او اولا! ةلصاو تتولا

 لم وود نيفولؤلاؤحدح هنا ئحول اعزب تبثف معو قوم

 ظ قلما ةمنركش تترشا هانا ارراث رول الع يدل لولا املس عع

 ظ . معقو كلدل ولو فرككت ناراقو تيل اولا ةينركك فورم
 ناحل . ١م ايه اةنسإعل سب ريتكل وربك اظفلب ائاسحا

 بو ةميثمل انيافلا خاددق كيلإ اصنأسح الالم اًمظع
 لل لكك هيلا وغم نا ناو كيش هيل كناسحا ةوكت لا
 ٌيشلا اًهال اوشا تال [بس لع كال عامرماه ا قال تاذاىشأ
 سوت! ر في ثق !اهنزوقن الوم ف0 ىدابلا ا
 (طئاب اسم عدل الع دل عزم لدو فشخ ناو ةيذ لو عوركجرس

 0 + مت ال اولاق اذا فعل اره ١لذل هل الد ءارئالا

 و مشلاه زف لاب علال لدا م

 دنوغ كاب الاداضم فاووفدهضعبلاكو



 ( 6 5 اناكئازعالخلاو طوضتلاو لوين امو اصرنم همراع هش دلع
 دوسؤملا أ ةاججلابو اندر الوف ايل اذن الل جغص رع ام: اطف
  مالشلاهيلعدنعو نرل اولا مظغم 2 ةغئارملا مالكتأ عه نم
 كل دع رل قا ىم ندا قونعد انم انش كت هنتا لعول لاخرن
 اّئركاوذ ال يق هلا ]جرد نافرهي ناداشام قاعلا |عيف
 مرج الهبتطل الوقلاد /ّرما فويل كذوملا لوقل الم همنم
 شبديرعلاق امرك اوق اهل إقو نم ال وؤل اد عما ناد فد ا
 طش اموسراخت ناوج هن هاطع لافؤ هاا و هأتياأب كوق لا
 الوق ارم ادد اصر ذكتال و ايمّتستال دهأحت لاف جامرل ا عفرت الا
 هداصوو هنامس هيتإما ا طرفا لاجوغتا |نعايراعادسح انسل
 -. نرقاى دن ايوزفم ثيل اولإّريل | عجو كايحوتو هنن ةذ ادهن
 نبكرا امربل تجب بو كن دل اوث و ىلر كسا نا لافف نابت اعرلست
 مرتلغا ةاعذلا جال ورم بكأس دك ناذ انس الو اهتم الو امربلا
 عيبمايوين اب نيرل اول اربرصئجلال د ىلزملالاقو ايل ةزئرابل
 ضيتنا نان لافقل ل اقد اعرل نبكو اجنبي رف اكان اك نا]ب

 لاوق ل المتبل !ىاض !!-لاعف ال املمتوجلع نييل اول أدرتبل امراقت
 ةعماح دجرلا كفأو اصرمجرا ت/لوهسف ةحّر اباعرا و هدب نا عبد
 لعناقرونع رص ءايتر اكل وقد غءاينرل او دل تاريخا ف
 توله مبربل و انتبرن هنهحلاانسحا اكن امحالاش عوتل ا ازيب أمر
 هتوس ا! اىلموس عب الافق تالا هزه 2هورتعمل افلتخاو
 الذ نإكسملل اوزغت نالولم أ نر ١و يبل ءاكامو اك هله

 ٌترلوشالو ليتم اناك( د١ ,در) ]ول هك هلا هغتس نا
 ول لوتل اهلا ادزيو ةجيو سويط وبما اب تموصخم لبد ب
 كرلاولا لالميمخغالو من ال ضو ب تنل ازمىفو !سصيصخقا اال
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 اعلززب نزو داشرالاو اف اءاعل و عرد ناهزذ ليرف اكن اكاز ١

 أم ةومرعب اهاو نينّيح اناكأ د | ناكل اعل | وحد عن عزل !لوصح
 كلاولا فون ناو انالالع بجوف ةحل ار امحرسربالزاكأإم
 ومو قدصر كر اهل وعرف اهةومدعب اهزذجزوبو اع,ةوبح 2

 راك ذادوف تانميم ميبزكو عب الاعد ملاذ نإ نيعبانل ! سس
 كلك © ةنناراش هرمز اولو درس ) نا اقاقم هزن ٠ :امروح
 ١ دل اطلازاغو كيا ميبزكه املوعرب نا شبل اولاركش | ثنو
 - ًاقاورلرعط ماعلا ل! جاتحا اذاامّت اعدحا وتحري ول اي
 اهاحاادا فل (نل او هيلعبرذ نا اصاسكوسكل ال١ احات اذا
 ذامالاو عضحإو هباح] هاعد اذ )عب ازل او اهميخ مز خرلا
 لافتاربشلاه:ةعاط الااتاو ةمبلا ]جا !ءاهعاؤ ساروا
 ةيبج ل نإو فارشلا 8: ةسحاو يل اولأ ةعاط انا هامل ذك
 بلاى مقخ فدل اول اىثلمد رو تيبشلا كرت الذح ا مالا
 تئاذا جلا! موز ا ناعم ذابالةلخانوندا مابملاوزف ديف
 .هناسردعاماو /مرن الار الفتن اكان لع دا وقم دنع
 جالت العلب انام مالكرع اظو هرجخاتي م أنو روفل العنا
 ءابادحاو كاتو حج رع ناداداولواولاذ منال امينذ ابألا
 يي بوس دال تمزج يؤ شتسم رزولا ن اسما اولا كذل قءاكم
 | 151[ ارب نيبو جول مدس الرزولإقم ذخ لا اجت نناف
 7 ع الف فوفل بلاؤلاء اا ذا اّماو تاللا قطل | 2لافلا
 ١ 1 ادتشو لالولا بف نيؤيال نس لكان اهم !لاغو اذلطم امي ذايب
 ١ دقو اصرف فوخلا قال بدل او نذابالا عي نا ناس الل لع المنال

 ١ . لاما ءاوبا كلانا متاذ لد فير اباه حاتم
 7  اذكهينارف ع زعال كماكق ظن اج زلع نإررؤ الو ةنقتلا
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 د ازال رباعا لزاونلا و زائيبض او

 . امس انب1 هاو عرج الاموع غلا "4 ناو يلون حوتقنلا نم
 ”دننف نايفتسم اناكن او اشاامزذ ابل علا بوكر و'جزعالو
 نوال و حمذ انساه ذاريفبئاسالو دابعلا نكت نش اى وااذك

 لغن ل طل مهزحل اوى رن ١ |ّئشن ءذس تاك, بالو نفسي افاع
 دابلاركث : نييختو موصلاو ةودهقلانيوعؤل لع بليس ناكأذ اال ١
 0 2 ناس داتلاو نيرل اول كرت لل و هلبعب نم
 ”" نب لاا ورمس »معيد ال نا عداشل او اظل شل ماك الو ئيللاب
 اين ئبيه فل ةاضري ام ام ىتتريناعس انئاو عزل شع نإ
 هشئاوعبب |اكق ؤغمل اباه تهتن اوعرن ناش اولاو هسننلو ايام
 ىّفن نيرل اول ءاعرل ا كركلاف ناب نقلا ضم ع كورو
 نطخاساثاماذ نيل اول اها ئاسل اس ناف دول !طعرمشمعلا
 :ذلبش امريثون لب هش امئاذو دساصرضرب نا هنكمتولاولع
 عحلكيش نوكيال مال هده احلاصارل و نوينااهدحا اضن
 كلانلاو اسئارص لو اعز لقا لص ناىاذلاو هححاص م امربلا|
 هاح ةراس ىنب نه الدر ن اردو اهزعؤ نمو امر غتسم انا
 اهرب نم قب !مؤاتامرف ىوب نال انف مالتسلا هيلعوشش الا
 اعوغنرص مارك اوهديرعذ اقناو اعل يغنساال |صنل اق ىشنوع
 مالشلا هيلعتدلا لا ءاحالجم نا كور امربلا لسه اللا مجءدلصو
 < امريش لاق عثر افف ىادل اها ل اقفد اول ف نداتساف
 و يل وعلب اب 'تدنجلاو باو 4و عيطو هاور دهان
 ةيايروتو رينيكب ااه امراصم اذ اهبل عجز لايف نادك اب اشارت
 ىلبلاق هبياعرر الو د يملا ىرتشاىن هيلع اللهم
 كتاوككد تلهناد اف اعتب ىف هنن الباف لاوقالافادح 2

 الجر مزلا هناور عنو عيطو ىلعيوب هاثر ده امور تعمو ُح
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 لاعلان كوسا لاو لاذ
 بكرت لوسرم تعصس لاؤف ايقالطب رمان ىقاو ةلماىل نالاثف
 ل بلاك عشاف تتش ناؤ ذل باوباطسو ل ولا لوفل سو

سارعو مرغيو هجام ل١ هاوز هظفحاو ا
 0 ىف كناكل اذ ايرلع,ساومرر ع 

 لعيبي رعةناف تبافازنلط ل انع اير كر ع داكواهتحا ةدزم
 رفادوباهاورارئلط سو هيلعدس قمه لام مالا اهيلعبتنا

 | ظ فروع قاداز لويوط مبرز 20 دا ايلخلاعج م

 طعام فار اطار مدلل  هيلعزاوو عضو 2 طلا
 يحال لاق متنا لوسي م
 اللا بامتبت عسل هور غمس ليرباحر يو يسم هاور نال
 سرّومنلافف معلبتزبح نان! لافف نيم نينآ نسم لافؤربنما

 نيم روف نيل تف هنت 'نعب اف ىلنل | هنف تاكو ادحا ليوا :

 ةجافد امل لل خداف هل غمد مام ف اخ لاهي رش كيد دوه اد لافن
 2 ثنع ثركذ سن ىسلاقو نيم ات نينا لفها

 اكوبو نابخ نباو لبطل هاور نيم لفدتن ا ثمباف كل اخري ناذ
 ا اوتحا نم هنت 'لوس كلب لافف مالت اهيلع ينل اولا ءاحالجم لا

 1 ا لك لاف لم لاف دما لاف ىص نع

 ْ غزكل امهر ريك لعق بسو نسوة اناور كى لاق

 رئابكربكارككن لا مالشل اهيلعلاعو اهنمخنو (رئتفش ورز ول الع

 مهيلاهنتز ظل ةثلث مالتل اميدع او عيغو ليلا هاور ثمم ا
 لاقافاو داطعا غد ايار نمرمو دل ادلؤامل ريا مو
 خيدلاو ةلجرلاو مرل اول اعلا ةنملا لولخيب الةشلث مالم الع
 |  هلعوبانإلالمله ته ىدلاوب ثوتدلاوويغو كأننا ءاعر

 وو إم :

١ 

 . ابا ىلاالجر ّنااكورو هحام انبا هاد كمانو كيّرح اعل ١ في“ دررد ْ :
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 ٍ ظ ”هنئاصرافو لاهتلاب تاريسل اوه ميطإستو ءازلا اش لجزلاو ا مسو يلع لا 0
 1 هلعب ها هير دع الو ماعةتاءمخ نيضن هنا ةعارصإم
 ' اعمبا لبا هاورسقب بزاكى ناش 5 قاعالرعالواهرص مره هللا 0 ا ليقالةئلث مالتتلا هيلعلاؤو هرقل 'هاعرممخ عرمالو اعاو
 ا

 للفحل زم ملغل ١و نيدل اولا فونعو هنتإد كرش ل ع يعم
 مبدإ او لجرل اتش اهتم مس هيلع هللاوتص لاو و ل طلا
 ابا بتسم عل لاق ديدل اول جرت مشب ] بو هلتا لوسيبايزبت
 . 6 هيلئئللا »الجر ءاجو كيمو كلغلاهاور هابل تيئلجتلا

 هنثا لوسرمأو هناا ه8 نا تدرش هنتا لوسر ان لازف مالسلا ظ

 مالتلا هيلعتبلا)افف ناغي,نسو ْنكَلا تيذاو ىلا تيتصو
 عيفلا مو «انيرشلاو نغدملاو سبيثلاومو اه اد لع تادزم
 ماو ىف اذ مدل او قجب ملام ِهبَعَبَص )| بضنو ايوه

 غلا موىلا هاش ام ارزمر حقي بون زل اركمالتسا!هيلع عل ١لادو
 ثايملااس ورحل و هبحاصب عي ةّضئ هنت ناف نيرل اول ١ىوزرعألا
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 ىلع ت( زر ناكل اذى سل ككام ابى شارب هريذيو ماهل هاذ
 9 . دارحالا ب دش ناكو ةقلعرتب مالتلاميلعورن!لوسر دبع

 1 هنا لوسر ىلا ملل ما شعب طم دشش افر غر :ةدشل اى
 ١ هل اعرتعا نا ثدر اى عرتلا 1 ةقلع جور نامالشل اهرع
 ىلا اوبس ذا ىعد ايو نمو ىثخو ل البل مالت هيل عل اؤف
 00 ثا“ ليلعب رك نا اوشن ا [11 ئاسل قاطس ملف هتئاأل اهل الذ 000 هل اولاهف هيلعاولخد_ تح اوتلطل أو هل احام اورظن او ولع
 ربكم ا هلو تام ىؤن هوب !اما هل يضف هاوب !هل لج مال اهيلع هلا هلاحو عع ىىخعب الالب مالتل اهيلعدنت | وسرمو ا
 مالشل اثم اهلنا ةقلع ما ١ىلطم !لالبإبه/لازف مما



 2 َ ظ

 ىرالاو يبين مالتلا هيلع هيل الوس/ ىلا سلات بدو نا البو
0 

 2 هنو ءاقملا تذخافهناشا قحااناهللؤلا هنعزبل و ظ ”انناهربخاف بعذذ ماللا هيلعهدلا لوسز كيكأر ىتح ليام
 اربعنز هيلعتمآس نا اراد لس و هيلاعهتنإآلص هيلع تلخد
 ناو ىيفدصا اهنلاقف هيلع هنن !لوسر ىرب حجبت ام
 لوسي تلاذف ةقلغلاح نكن يكه نت نم جول اداح تنكس

 ظ كرر) نم ةيامى دتمتسد اكو ازؤوصدو ازكى يضن ناكه تلا

 . 2 دلاقن هلاحو ككاحاف لافاع ةرعامو (نزو كقدبام
 اتلاف د5 مللاف ةدحاو ةطخاس هيلع اهنت' لوسر اد

 ف نب هتتالصلاون ىنسجبو داش ال اذ (ميلبو نبع هنلم ارثؤي
 عنهتتاال اهل اال ن د اهش نعهناسل صح هاريس سو

 . كاففداذلاب هفرحا حريك( لح عجاوقلظ لال ايلاف
 فيلكا ري سرانل ابهر ىداوف رحت ىنب !هنن ١لوسرناب

 ملا باروف ةقلع ماب كسوف هيلعهنناؤص ايل لاقفى لق مع
 اوف هدعوجراف هله لا لرتس نا ثدر نا ىقب او كلل
 دام :هريَمل ا الو موصلا الو ةوهشل اهعطلن ال برب نك شن
 نامه هاريس تلاقع'اييدن تعنردكةرزغم ةطخاس هيلع
 لافب ةهلع جس ررق ىف ١ رشح نمو لوسرإ كريس اد
 ن !ةؤلع عيطنس بر ظن اول كلب إي قلطن أ سو هيلع هنت الص
 هاحاهلق و نبلاع نيف ةهلع ةازعلف هنت ا آل !هل ل لود
 بالا اىزل ايلف قلطن اى ماسو هيلعدتن اص هنن ١ لوسرم

 نادالؤب اب لاق لال خد ان هنتا الا هلا >ي لو ولع ْ
 هلأ لقلط ١ اعاضرم ناف هذ اهشل الع حفلا :

 ١ ظل ضعاف سو هيلاعدت الص ههنا ل وسر هاما عرش ن
 ظ دم يراثوربقلاريهش قلع لس عتيلع هنن الص ما هيلع صو
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 ١ 0 ملعف هم لع هتجوز ل ضف نع كيعن الاو نب نيرجايرلشاومأي
 ١ ةارظلا هاوريلفاونلاو ضيزفل |ىذن لرعالو رص لم ]يقيل
 ا ١ 8 قرض تاز لاو سيتيح نب موعلارعو لصتخم داو

 0 "لامر زرق ارض قش | صملارعد 4 |]ذ رقم قرم خلل
 3 قبطن :١ تاغ ثالث قينت'ذ اش ١ دج عدجو دج سر
 ا ظ ةضق كن اكاعو تلف ادري ةادكت ااه تاقف وجل اك ١ ظ ىزن ةّرلعا تل اذذ رم اش لزفخر وج [افربعل هيلع
 ا هشاا يدتاهللوغنعب اذاف لل نشب ناكشلاف
 ا ظ د الل قبب كتيير تل ١" [مما الل وتفتح برت ىتنالا

 ِ لك ملارع دريل ادهقشن و بو تلاذ صملا دعب تاثتلاث 0

 ١ | يظر غايبصالا »اور هيلعربقلا قيطإب م تاق ثلق قيزنف مدي
 1 عن ارك و و فيلك اء ززحوضخ هاهم ح قع نا ف اولالعو 2

 1 ئ عاشوا اورويزل او ليجنالاو عيروتل اون ينكع ينج 2
 0 ناو ياهلا ةةعزم اموال نحيت اوال
 3 ديرط اذا لكي نادلولل عش ال ضع لاف و نوم
 ا امير اه زعو امجرسمم عال و اعرمربد نيب ىشمالو اصر ذ ابآلا هدل اذ
 ٌ و يس دو ريمل يذم اه ايؤلخ شم ناك ارجو وعدل ناالا

 ١ 0 فالمإإو وين هزل اي نا ةلبخ شم هل مإنال للسن شجن لاك
 0 ىناو ماي نا قنا لوس لاقف مالتلا لعل ال اج الحر نارك د

 0 0 ا انّحاوالو ال لاف ايتبج
 هاي زعل نه وعلم ركل 2 بوثكم بوثكم ماكرو شك ي/زاججو ليلذ 1
 ظ ريلعربالص لع رز اولا لعملول وج اماو ضف اعيزعل هن اكربم» وءاوب !نعلن ال |ميوغجد دّث ) نعل نم نعلم دابا نعل نم وعلم ا

  تارككا ل ناو دلواذاهيسانيعنا ثلث دل اولا هلو احلا مناوقسو



 "الملا تريز اداحالح نا ىورو لرد ١ذ١ حور نإو لمعاذ١

 غتر ارثاف | خئاما نيالل ومر عاف ىنغمب ايه بانا لافنىكم

 بسؤناييم الجرم ا نبا لان اذكر اول انحرم نايل او قوتع
 نإيهن دم! خس ال ا هيلعهمح من لاف تح هل او اع ءالل اما

 و همس نجولاو (ريغتدلولا نويل وكيد 5 ةلماع وزال

 اعز ٍةنينعألا ع امك كه رتاو 0

 جاتو زعالو العجي امس مسا نتحالورم ليد "ام ودر

 اك: الوغنونف هل لاثوب طع بآل 0

 بلح ىم لرعا صا وع ! كوجد نإ فز طتع كارز وىنم
 هولح تالا لاقف ادع ام هإ |يقثوضومل هاب رغد الجر شرع إم

 ىبإب تبلت !نآلاف عموما ارض دبا فضا تنك خاف ىنبرشت

 الحر لاق مثاراسو هيباعهتن اقص هزعو ١+ بض | تنك يسئ

 كوع يشر يععب نا هلم ىاجيرعاد عمأب ا ىئعن هزيلبع عل و ةداع١

 ليف هرقرع قسما ع انحأ اذ هو رز ارمادال ناك نيم اقلا

 ابل حوبنيف مآ ام ءومس ترعا نا فاخال اقف كدر

 0 ١ لتلابىباقرحاالاناو

 مناوخ | هنولي نا و تت اوه منح وأ نول ىلا ةد اهيس

 00 اركز قرر وثكم١واناوبا هدالو |

 قيمز ءاور عاسب ىنريهب تارغربخ عيل هزحرلا بوب ال لس و ,لع
 7 هللاءاور ىئحبتد اس ضف :١نماًدل وكل او نب ا

 >> هفاططش و ا

 ظ لاب ءادل بد نحاو كلو ا ولع

 7 دلع ةلجاف ببارغددلونومو بباكيغالا قتل مالح

 زكا لااعوبو سرر غل ذا[ ابل ماد هوو كلخلا ادد
 يما ة صيف باودر لعل ىغناو ايش يي تري هر

1 
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 ' » داس ةسيئرع وحرم اطلار وو مزلااو فنعةل ام اىئتضلا لا لعاو ا للا

 00000 ااا 1 اال ره كان سوو لكي لاح
 لَم ةرخألاو ايلرل | :دعسو هيلعاشس هلعوربملا دّوع
 لاجاربعاو يشل ادّوعلاو بمدومو ىل لك هاوب ا مسوت 2
 لاقدقو ّىلول او بعمل !زبقر عدول و كإب و قش ماييإ ١
 كانومنوس بالا تاكو ارا مكسشحاو سئل اوق تكدتلا .

 و هبوب لاب تنايصو ىلوا ةرختال ار ان ئييؤصن نإ خيبف ألدلا
 وهب الو وسلا «انؤل اطر ظفع د ىالحلال! نس اع ]عند دهب
 للملا ئقلا ناك لالحلا لكن ٌبنادنم ةحاص ةءاماألا هن اضخو' عنب الو هرما لق انقر نا قلياو امظع اكبر دربك اذ ١|يرلط عل رع يضيف يضاف جابسمو نزل اولا
 ثنتايث اا رس ان ام هعبطلام نم عسر د اذ اهشف ةاون ال
 ناش ءاىملاطتاو اروهيط كد ل قاورييقل الام مب هارب اذاد
 لامذال فمن لرتو ,ىىتسو متي نه ١ ذاف عبق لم لسع
 - ١ قفزوتس دوف ضمد فلاذعود ةعبت هاشالا ضم ك|ل ىتح
 لقعلا] ريش وهو: ملتلاداذصو قالخالاعلّدن لس ٠ مدان دو عزهو هيلع ةعلارون ]شالا الا وبل قش هود
 سد اتاعلامتم زب زم, هاوس ال كه 8 اذان عولبلا دنع
 لعاب اد؟هلميف ماوطلا وشب نايضلا> هيل عياش ام لاق
 اًديج اكضم ماوطل عضم و لكألا و. عرس الو لكأت ىتمو مامقل
 لك الا قلك دنع تشو امتح ماذ الا ىرب ثمحرمص الوّتح تاقوألا ضب ءدائقل ادومبو مون الو عنب يطلب الووقللا ئبىلاونالد
 ىلا ىتيمل ايري يب عتزر ناو ماير الكاز فيت نم هبي نإ

 ا م6 دال / ظ ْ

 ٠ ظ . اور اوصال و ادع نم ميفن) مجد قتالي ال قيوبح | ةككالم او



 ينال همل | شحو ككالبلقلا بدات ايعلا عديم وركن نيك
 ٠ مامطقا نامل ماوطلاب ةعانقل او ةالاملا ةلقو ماعطلاب

 ١ قى ميسرتالاو نولملا نود ضسلاجاشلانم هيلا سو ناك
 يفشب م لاجّرل نم نيشسخل او ءاستلا سامل ىكذن ا نعم
 ثيداح ابو نآؤل ميلعتب لغبشم بتاكل ١ مننا هيلع لب

 هنتارجر كيخالاو نيحلاتلا تاككو مالشلا ميرلعم شالا ٠
 ظ ٍقشلارداهنم و د اعتسالا عامس زعاظنع و كك ذ بر[: امو هيلع
 انهدكو ها وعر نيذل ١ اوت ةطل اخض نم اخذو لص اد

 ١ رانسفل امنابقلا بولذ عى هذ نا شل جرو قال

 رد دا خسف دول عف و ]بج قلخ ىتصلا مول أعرم
  ايفاخ ناو نسانلاررلغ ١ بدم و هديب ام هيلع ىز امي و
 دال تس هكر ال و هلع لف اهتن نإ خيش زم نابحالارج 2
 لاب انح ةليسخ ني امر دكذرايزع ١ ناو اذ ١ و دمج و
 | ١ مفعم ابن هاش ايناق داع ن اخ كك دج شل مشل
 احرك بانملإب هيلعلوقلإ يا الو فارم اب هدّهمو يت
 .. ١ مافات ان موثلاعونمت و ح.ابقلا لم عجزت بالا كوغ مالاو
 ا ااذعا باسيل زيطول اشيل جنم وزسكلا تروي
 1 مامطل(ش نيود هدومدو «(ًئ ان بلجر الو من بضخ الو
 "' هالاو هلم ام ىتّساع نا ذابت نا علعو شلاو سبلملاد
 "  جفاوثلا هدوعبو تاودو ,حولو هسبالمو هعاطم نم قكو |
 0 نأ هدزب انش ناقل رمدفخإت نا جنم ى غءئءاع سيت ماركالاو

 ١ هلك ناو ملدو :نابم عطلاة او ءاطملاو تفرلاّن إو مولدخالا
 | دو ايفوطلاو :ئفلاو صحتذل ابل اومن و بالوكا ب ادا رم
 ١ سولملا بادآ هلع براقملاو تاتغارزمربزولا تزتلكايزم
 أ اتداص اًسار نيب ارذ نمو مالكلا "منكر عنم و ساذلا دنع

 1 ظ 0

 ظ



 أخل
 0 هاو ىنمللا نع حايرتشلا 2دوعتب اليحا داو
 نم ملغ ادعد هي تدب نا هل يش كوين نم

 ( بشل بضل ةامح اًبعل بعلي
 ىو هو اكد بهو هبلق ثم اعاد ك3 راو

 ءانومو هلعم ةعاطاشا ١«لعبو اترل اول ا ةعاط اطالع
 ةبعللا رك ا

 ةلرل اروع و الهر وعْسو نبع وهن | ظس د
 اناناس 2 فلام ىريبغل انس اباهم ولَصلاَو
 بعزل اهرملا هبنَجو هيض دع ع , اذاو اضمرر
 موو و عشل ادرج هيلا انعام اكهلج و عففلاو
 نم وعل او نايخلاو يا لح الكا و دهرشسلا .
 وذ نا ارم دوصقمل تاو تود !ةجط النا ملركرز و مالككا
 امل لص ال الكا ينرل اهناو ّتدابعو هننا ةعاطو اه ناشالا
 ةعاساكو ثوملاءعاو ثوملاه او الماش الذ

 2 00 0 و ةّنجلا هبعرب و
 ءاييالو نيلا 3 الهأح ه4 نل اهنا لوهبومتيحر اين فْوِعَو "
 الزب ناك احاص وش ١ن © !ذاو هت هنت ار ]ف كلن ماحاركات
 ماتبا ل“ بكد الغوششل عدو تاو وثوم اهخاو ميولبل !دلعث املج
 كلو اعظلاوشو ةحاقولاو نول اوسملل !ىصلا لوح
 قلخ ىتبعلا اذ قملالوبق زعيبلاق لق اني خامقل او يتلا

 دالبع هاوب!امتاو اًتيبحريشلا مريول ىثقنلل ةلباق ةهوج 1

 مالسالا ةطفوعدل و دولومكم التل هيلعلاد نيبن الا حاملا 1

 2 نال« اسم ماا كأو هنا خو ]صتسو منادوب, هاوب اد
 3 عزف لسد إل مالكا ع ابسجج مل اذا نيون الان ا ريس
 ولايزال كنف



| 
 ا
ْ 
| 

 ١ قيك هت ريمعلا مولا :قل نمو حلوصحوموب انا انس اورو !ًيرشس
 انف اشحاف ناك أنؤلا اوين الو حمسالاو انّرلا ثنا

1 

  ةدساولاز عالالع تش !انزْذا نا جنا |يياعاو واسس هاسو
 دلو ناش الا نعد الو اههابتش او تاس الاط الئخا اه
  تيراوو برت مون الذ هيغل مو اهنم تين ازلا بش اذا
 ّْ 0 11009 لام جوس اق او دال دانا عاين
 . الا قيبمل ةبإرلا نسم ]جرت ١ اه صاستخل بجوب ىقئرش ببس
 ةزلااراببس جيذل الثقل عوق و دجوي دق ءرتاؤتل او بوشتلا)

 نكت الو لاء فلال ارصخت ال دتنح و يلس ل فع ىذ لكأج
 ةزئاارا نا اوسازو ايسر اعبر اذل زل ع اسس مشو باددز الاد
 با زام اجرك ة له اب ص اضنخ ١ زحّرلا قب ال انآل اباد
 هي اييلإب اسو نامن الاول نيبؤسال نيرحو دارا ةءلم 1 ىلع

 ركل اداشف حرج ةءارلازم دوستملارسل ناهس مآَخو قرن
 مىطلامناهم دارعإو لدنالر نش ءاجردل تكيرسصت ناؤب
 و دالوالايوماب مانقل او تيس ا ظفحو سويلم او بورشم لاو
 ةامتلاةدوصقم ةبلملاتن اك 151 متل تاهترملا عزم ةمدخلا

 ١ ١ ةدككو لاجرتاناسرعويطلا ةوطشسم دحاول الل الز
 ةااهسداسو بالاادهدّسو انزلا هبوب يلااصعال
 مع نال قالا نجح و كد واعلّدن و مرشلل | لذل ]بح وب
 لدل!بحوب طولا تاالوتو عافول اظ افل اركذٍس اّنل ادنع
 - اقفاؤم,ليلنت ولاه 6 الذ عطولاهاكأّ ف سه الا ناك

 -اماقن هاوس دحاول !|حّرل لع قحاولا ةبلملا كسسنق اف لوذعملل
 ا فكد' تش !ذ١و لزل ١ نسريفام دزعل نكن
 ' البماتو ىرخا ياء اًمنمو انحاف ,نوكت الث فافصب انزملا
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 رشازلا ند نانو ولا هال ارا لف نخاف أو اللي

 انرككامومف اليبس داس نونو انرك اك ب ركع نوفمبر يعن
 . نارك[ ص استخا مدع: مايرلا نيب ى داس الا نيب قرف سال هنا
 : نيش رجب ناريعلم ةء)م العر اعلا كيل او زل ادانبو كانالإل

 نزلا وزال اون زن ال لوغ كازا ومز نزلا اوبن ال عهوقو عانملا

 دارو اهرشان نالضؤمللا وظن كت سيزم انااو مزعل أ
 نرروزل ازا تامرقم نعي ىاونزنن الو لاقل لاو نزل رين
 ليغ شنلا لتراب ايكيا دان «الملا جاب ايا

 اال 0 عر ئكادعب رس امك زتفلا ءاك هاو انزل !منغلادسو
 :ملاورلسر .ةثرعم 9 ابننا :ةوموسبو دوصقم ا اع مدون لكأ ظ
 ظ ع ادزرتال امل !ةويحلا ذ ١(ينل | غيمملا ىر و دوصقمل اليس 3 ' ظ
 لوط شب ايكو امال علض قيسكاوزب اولت عرقا دفوم ايل موناك ظ

 دانا جمنحاول نال ةطارل اوان )"مير ةمترل نب ”0ةهلأ

 اعد جيطقل |تاوبشم هم +
 ناك و دوحول ما ا دعي
 لوما رم ةلج هرم انل اور اون اطيب و ب سس الا ىتوشس فيك

 ماما حبا الل ا مث نسب ارءال|ىتمل امظنم ال لا
 كنا د وفل ل | نه يش ابان اخت ل6 ايلا
 . نزلا ةويينائبسب و عالصالاب دفع عش ةاًعابم نوبت !روصنال

 لوني الو دوجولا ماود, توب نبل :ال معمل نود ةيترلا

 ىنضض داعيأم ناسالا سك و لاس الازتغ تو ءنلكو

 اجب تام
 00 يح لاا ما 0 1ع عضل ارث ا ملثم هعوذو زكي يباع
 انووحو لل برشع نيحزجلا بش الو عربة موه ى كرسي

١4 
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 نال الا او يزمنع ثدملاو اهييغو لم كدب  هاور
 ديول واولاو اناث متوكل اح ذ ايالا 4 الم اكقثكأل ىالامك؟

 دف لا هانممور خلا ظل ظل «وكه نع اذن ؤولاول
 ظ :املابانلقول اثال 3و !)والأو + هائاعل ضع لو يل | ارب ليخا

 . :هنوئرم نزل نال ننال حلاو قرظن ا. دسعتلل قبب م
 ظ دل اوين انيك ل انلاو نينمؤملابرقتخم سمو تبان دالا
 ظ ةرئاطو ناي الا م ديعش احلا لابس اكس[ اننا نامل
 - ةلطعاو تق ارفونما ها نمو بو مرن ندح غازلا
 مالت لعلاقو 1 ل ملاحي ديبار ضاح
 3 اداف نيل اال ةذاذا
 الانمتنا عزم اورو هط دو اذوب اور ذنب
 111 2ك (و'مس ازينعصبؤلا ناسنال| علم اك

 ظ الذ ملاحلىانءثال نييؤملا تاصن:ئبالامنلا ! انط نال در
 هور لون عصور انتككف أصق | ثوبي لب هاونستب نا ىئشب

 ١ انوار وتيس ىزل مب ا مدهون ىنعملا نا يرطل اطعجوب 1

 كيتا" يىس افا حافأب ليم هل ولو نصوم ١

 هاورثا لا غلك ١ ةلظناككلعم ومع ن بشلاو قرشا
 بالو هيحدعلوزب الف هط تبث اف هاعالا ملح هزل اخ
 ' [عالمالتل اهيلعلاهو لن باعيم لق ايمو : و ميس |هنع
 كحال هنتازوسرل او ١ الاهل ل هادبرتم داما مد

 ”ةلرالا ثم ىركذاو سنْلإبىنتلاو جالا بنل اهحدلل
 ةاخاامىوح ١نا مالنا هيلعلافى معو كر الا واور

 3 ”ىاوبأ الت هيلع و 4 طل هاور شالا ةوبرشلاو 0

 لجل بايت عاد نبل دائم ىد انفال !فصن هايل

 اعرب لم وتبالف هنع موب ع هز يجن اسم

5 
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 السواارجط عش ةيئاز آلا هل [دوزع دما اهتسجل عيب
 ومب نوح دم وو يصل »

 ,هافرر فنا تيو انزل هلل اهيلعلاو و خارشل !هاعر كنان

 اننا ايناف نيلاحر ئ كبار ماسو هيلعطصلافهقنمبلا
 لتلااهخرتثىلا انقلطن اهلاق هاا ثيدحلار كرو تسّرؤم صر ىلا

 < ىطفل يف ادا از انمتخدتوتن عساو هلفش إو قيش هالعا
 مهت اًبرهاراو ةارع ءاّسنو لأ ف انعلط افاق تاوصا

 و خيب هااود اكهنح ومشت تعني ذأ
 *وزلاوةانزلا» لوه لات لوطن نلف 0
 هنتاديعف شمع | فضرب أعربت مالا هيلعل اد ىراغل اهاور

 بهات فرخ انتحال طم اعزب سيموص 4
 معزز املا ت د زا ام هننانركدو تاذنول لاذ ,تهموصش
 و ام ؟لرنولخ ةمزم ايفل نشرالا نوي انف نافبشم وافي
 لانس هاف وت برغل ا لزنف هيله اش اهيشع تحرم
 نئنل ةدابع تنزوف تامدت لفيغرل !فخات ناءلا ىذ اف

 نضر] اهشو مث تانع تزل ١ جرف : ةزيرل |[ ةدس
 مالتل هيلع اف تابح ب هور هل ضغف متاح عم اتضرل اها
 ةاطمهل وهب لهدم هيا الن

 هاهرسكمازتاعو نان
 ناو عاداتنا مس يارا نذل امل

 ول صامل 8 ظ
 عيده لعإسرب سامل1قاّباور عورا' اوراهعر#

 رولا هاو ابعر نر اذا كوبل ىذا ىتحةلعنم زم تقلا
٠ 

 تفلباد وتجرح فورت كاهن رب ساتلا نا تاور .
 رسب ديفا ا اد يو
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 ظ يو كلوا 28 انورزت له
 فانزلاهيبرت عد اهق لايف عل انعتعلب دق اهنا
 -  نباهاور صر قهتر هش هذ اوبوت مودهانزب هتئااوتل نزلا
 ضن اجرد كرم ب ىرعأمل مالشلا هيلع اهو هيو ايت ا+١
 لاف[ محار هالؤه نعتلاقفر انل | نيرشير اوي هه دولج
 نمش عنلا نضع ترمذزاف بيزلا ةويترعش يذلا
 7 ع اه رسال
 لافوخيرملاءاور نيل ]عال ام نلعبشو دينزتل نيت
 اذإزإل برم نات سرت عولطت زل هاور ريو دب امكان زنالع قععقلا
 | ةكتادلع انزع مللعأو لش | انزل 101ككالو ثع دباعك كرا زئيل تام
 ظ دنا قون التل علا اهقكتاو رخل برم
 ] . طم هقلتب ناهس ايزارلو ميؤعشن اذاغ انزل ادل ى مي

  ماتلللعلا وو د( اوزنل ايظا ذا ةنادد هنو دح !هزور
 ظ . نليؤتو هقاناحباف مسدس عفف قشلخ دة.لماا
 ظ بعجا هيل ظنبوهو عىل و ده در امجاو هنتج هنئااهلخبب
 ظ وب هادر ةرخألاو نلقالاوسر ع هحضو ةمقلا مج
 :اهاول اة انْرل او' ثولوث ام هب اصنصال مال اهيلعل او عرفو
 ظ  مهلتاعيلعز اذ ةعيقلا وبر ملوح هلوسرمو ها هنزح
 اهل تاج قعر زي نام هيلع ا ةويش شعب زحرل نري نال
 أ «يامقزظن ال كاحتابلع دازلا التل اهيلعزاوو هرطلاو دجا
 ظ . ن!ءاعر نيلخأتلا عمد انل الخد لوو هيرب لو قلاع
 ْ "جا يااا عدمت نم مالتنل !ةيلعلا فو كفو ايدل اا
 ميم امد ةييفملا لبطل اهاور ةمقلا موب انأسن مل هتتاضتن
 . مالتلاديلعل او اهحوز مغ نفاق هس 0000
 0 ملا »الب تح

 | تسلا

| 



 الاوهيف وذف اد جملا وت الحر ولحن ترعاقلا لم

 دن ىتساش ام ةلانسح افخم اف

 مسا ' اك لاقف ةباهتل أل امال هيلع هننالوسرم
 فتشمل اهسج ةيزلا كلم اذا مدلل !هيلعراقو قو

 نناهاور ثماش دلل ناوبا ق ١ننم ثلخ د اًهلعن فعاط او

 ى هيقث كيلئام ظغح نم السلا هيلع آف ناّبح ننأو هجام

 هيلترأفو ناحل ره ذ اينشل المطل !هاعر ةنملا ]خد هند
 ءاشا مة او ثوبّيلا ادب١ ةتجلا فلخيب ال ةقلث م اللا

 ”!كهاش :ذرجل نمرم تأ هتاروسر ام اولات نجلا مدعو
 ' ةلحالا ' الق هلعافعزخد نه ىل أب ال ىزإ ١لاق ثلا
 يدملا اربد هلو 2ليظلا هاور لاجل اييشش ىتلالام هاّسنلا نم

00 

 : لخما لائز مثال هاش ل يرغول زم بع تان د ديدشتو طرلغت

 دعس ميوعصلا ناع عتبمصرلبو نلاسالأ طفل ةنف اًربا لل

 ول انك الا طزغل نمو فال علشلا نمر خصال انني

 00 ع

 هال عارم [هتملالع امكن ا ةحلا ىلا وحلم ةدعبو مهب منازع

 مع قبسا ىضر ةناوتناضعن لعرقرو عا هلوسرو هنثاف
 دشللو امنول اوشن اصح تسيف ناف انزل اى كايا لاف هنا
 هليل | هقتاصرن ىنعم قزولاناصنن أشنلاو دلااماف ةرخالا 2

 .0ناّرل| بولو :اضيخنريمسو ت تاريخا نم اتريد مقار لع

 "أ ل وخدل اد باسملا ةرتشو قول ابضغم ابضفم ةرخآلاو غلا اما ؛

 اناس |و ىزن ١ ىرككاراذل | ٌسهسا ام اوس قئلاراثلاىبو

 اديه هنّ اولي ىللا|جرلاوبو هيه

 نادف ام سائلا د نعش الو
 0012 الاخر قرر تلا ط وب ذرعا يس

١ 
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 . انآلاهشرط عب وملك ناو كد زيوس ال لويد و انزل نم
 ظ .الولعاو : 1 يوسع ابوح العلا
 ظ قيفلاوق لرثسلا نم هده ذ ظبي امهبناجحلا نم هلحااظذغد
 ظ | الع كد ناهس ودل ضادنم نا تارا
 هنتانهمع ادحا ال مالشلا| هيلعلاذ ةفشل !ثاهب اوقنم
 ىغبنبو نطب امو أهضررط امش خاونلا 7 1

 ظ ايو نيدبالاةيايزولاالا حير نيو ةزهلعا عنب
 ' ىبًامولامحوبر الع ةدارلا بش ازاي لا

 011 أاهرررب مز او ةيزلا كرت جينالاو

 ب اإل نم او اب يلق نت هز يل اهاعد
 وسال رض عنب ال نااماو تيبل نم موزخلاو ىضيحلاو
 ثار اذا ازكو ةنس رك 0 ا

 :نبازاق تشاو ةمملا ان زبي ىلعاهبلا نينا اهيرقوا نجا
 هيل أ نمزلافمنباهيلا بع دارغز ذم ١ ادب ماو
 رداول ا هن فسوب انو رش لك 4. ةرايإلا جملا حلم
 ىبع تامدقب |068 ناف اهئاش الع ]شال ن 3 20
 ظ الهزال .انئاضج ناو حدو بعذت ل الا
 2 شضعالتلو ون ف عوزل اوعركو قيشمرو و وزو ا بالا عم

 ا خفر ش هله فراش ارو مهبل جدن اهمنم ءاشملا
 ] . املا ءاإلا "كاس اراب ذفاؤلا»

 نبملاةامهنر از احل الخ ها فش رككك اوكي تركد
 غئك وانا بعبوهف ةمجكو ناك ساب هاش فو

 ١ 0 * كل | ذا اص وصخ ةلئفلا باروتف

 ١ انوغنالا ءاكوتسياناف نيوب الام ورخ الخ ثاعمملا ىود

 3 .ةأهبل هات نم اهمزع جوزلاو اهم دخلا ايعجالالخ
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 حن نافرلزاونلاعرمج ءو رف 6و اعوب ن4 أك بييممت لا

 نذالا رمت قح اهلل وارخ راع وحامل نك وارتاس امنوا
 داموا ا دحامو ا رع تلاو ذل
 نييصاعان اكتجرخ و تنذ اول خو ال لذ نال ةيلولاو

 0 ىزيرريعن مهر ط دعم ىلا عزت نا تدار'ناف مهلا زم اهحنو
 أ“ ماعلا زوز 1لاتس نا عزان تعقو ناف ككل ارسل جوزلا
 ظ هوس اوبتتل نم عذتم ناو جوز ا اهعسم ال كدب ًاصرمخ ١و
 معاي لا تدار نككهلإ أذ ال عين مل هنآ و هاش بغير لا
 اس ظل ١4 نأ قولت او هوم ولا تأسم نم ةلتسس

 هذ انواىلو الا ظععال نك ناو اهعنمب نادل اهعمركملو
 جفتملام موزملا اهعسالو هيلع عش الف لذ ثمل هاو انابحا
 ةوبا عم اذكو الو دن اكانيضخ اربع جمر أش. الو كاران اهل

 للا هوككاجو ةشسررشع ةثلث حو ىض]م ارا يملاو ىتسومملا
 ضيعت و ةسدرل |مدعربر ثس موزخل اهلاذع ١ ثيحو ةدارالابرع
 منو كراش هنتا لاق ةلاتسالاو لاحّرل |فنل ةيعاد قتلا.
 نيزائنص مالسلاهيلعلاثد 23501ة له الاجربت يجتتسالو
 "نار في تبل ابان ةطضايس مهمم مو رامراثلازعا
 كفس اكهيرسؤد ثالتآم تاليمم ثاير اه تاس اكداشنو
 معن تاو اهعر كرعايلو ةال قلحخري ال تالتاملا ثخعلا
 "اعق ايس ايهوق عيطو سم هاور از ]داك يسم نهدحوتل
 ويطل تادراع قيناكاه خامه صد اقافر ابآيث تاسالىا
 يضع ارت اعذ نم فايس اك[ق و باشلا كك خرط إد نه نتيماسمجا
 : نايم دل اتالت ام اوم ةنسل ارش غازك م ال ةالاو كك
 ةمنس اك يرضن ل! لاحّرل | بولق نايم ةالل ١ث اليم <ةآيخ

 تمحي نذازدنرسر ععرب لاجل د نرطننو هاشم تخبل
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 ظ لك نام سرا تاك 6 اهر انا ةسم ال تبل ضرما

 . «©0ةشفاعنعواش جول وثرزولانم اهيلعام زتم تراع
 ا هيل ةننالوسرىاح ثلخ د ىئروكر ب١ تنب ءاوس 01١تلاق
 لافو مالعتلا هيلعاهئعرزرعاو قافد با اهيلعو مالشلا
 ...الاأهسم ىرن نا لن مرير تفلب اذ ١ةدزملا نإ هايتس! احل
 هيلعلاو اضن اود و اذوب هادر هيذكو هب>ولا دش او اده

 ٠ ت4 ثطمتل/ذا ةئزملاو :يئاز نيعكمالشلا بالجلسك  |
  3هاور يئاز ىنعد اذكو اذك ١ عنمم غتنل|ل قو ثيعو دو ادوب

 سازلافع هل و اًماو الخ اهيمحلاحرل ١و -اسقلل ييرشمم مالا لويخد هاني نمم اجلا سف لاق ءاضنبت اف هزل اخو مايل نم
  ةوعلاوو شلع قرط | شكل اب علل ونمو فالخالذ كد "ىلع ووزتن | ةروعلا فوم ناسن بف ن([312 ايي امنا ثكك
 ةيلاوئاتلاو اماهدمقنلا لون بتي ثداحادمودكو
 كاكرم مالشل اهيلعاو ملسم طش ولع د هردكاكل هدشحو
 نوت نمو لزيمب ألا مالا لخرر اى حلا مويللاو ملت اب نعت
 هاقر غافر هو ماهل تايلخل جرب الرخكملا مويل اورتن ؟؛
 ىف هاَندلاو تيما ءانتس ا دروو ىتا دان لع مح ماملا

 دام لخير نا ةحاب انزع ماملل قرلوخد و شن اتم اب
 |ارلإاا نج عاج مىعلا :ذوشلم هامل انمديف نومك و
 ب اش اهث ١ يمنا ثيح ةطيلغلا باشا ابزب تاهت شم
ل ارلطدحاو وا طيرشلا نط دجوب مل اذان ةزوجتدا

 ١ لا

 . لاء 0للوخد ه نذاثناجوزلل لكدل مالا لا عورحلا كيل
 / 0 شدو طيور تفرض ال هلو ليم شل ل
 ًاككلقلل كرانذماو لنقل قم زمؤيف نيصاعأن ا
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 فجرباذاغلا هسن لافوربردذلا عم ةنكاس اهناكةزاشلا
 قريشلا لو ناهمرخي نا الو «اشا هم جوزل اع ةململا
 درو هش ١ اهحروزخ مي وعاهت اذرنسلا ضريزخ ىنح اهعدي ال
 ملم أل لارا أه معلا نم هيلا جأشغام ايماعن لا انلآو ةوملل

 ثول ماك اب ايئاثو طنافل او لومل ١نم ءاينتحيا ملال
 لع ناإغل انو نكد هبش ! امو ةوكوكاو عوصلاو ةولصلاو
 اردتم تن اذ اريل لاف بطلا ل هلحلا نم اهماعط
 أبساخو ندع ةنام' اهتان اهلطنال ناهض ليف داثل ا
 رم أ عقب هي ىككء يبصن يك اهض لمت هيلع تلو اطتءنا

 ءئعنم هس جوّزل اطوغس و هيف ثعفو امم اهكرضاوب
 ليا ارجع ب اهنا كولبل اهب تمعن !هيشلاراصخلا
 ةبراا كك ينبع جبيل عج هلهامخاو هنبجعا ةبزما ىاماذا
 هاملاهنم برس ار كلا نكانزل نم عونوهو اهكرزلا
 ابوارارح هبطعيمسءاملا 45 ل1 هبرشبرخ 3 !هنعنسرونمف

 انلاانالتش اويبلي ريف ةلخاد ةهام الب نحول حرلا بريدي ال دك
 اريج ار ادن او قاطلا ل! ظنل او اجيوزملا نامزل از خ اهبلاع
 كوتنلا دكت لعج أرحوزب عاونجال دنع تاك اذ اذ ط انج قل
 ملي و خال عم 2 امرزم دحاو اك ورق |هييع سب انآ تلا
 ديملا هرتس | 3 لس و هيلع, الص رنعو ارك د زوعال ماض نا

 از علو لخدلا ١ ذكا مارح هيلع 2 ناكرملا بشن اعد املا
 افيو :يرتسم ةئبق ىبو مرفع |يلمنس غلا ةعربلاو لويد ٠

 2 ارحوزايل بط ايش خان شلفلاىلاتداجاداهتحورلا
 لوقتوإ سهلا قحل اهلاحو هلاح بسحب ايريؤفن ع بلاعلا
 لاذه نيئيراتم ا دبو شرف ىلا حج ١ انش ىنطعا ناايرجوزل
 لعالم نالعاو لملا ١ ذك هش جنم انزل اب ةييشسوب العلا
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 ] يا كرو محاطا غاشملاهرك ةتككاب عانبتدلا
 ظ دق امنا ن]ءجرل اد هب طركسش ةداءازعفت : ةوبرشل اهتلغن أو
 ] ول وشما هاف بوش نه لجل أل لاو م املا باك
 قولا عافخلا يراود ملام ىو اذ[ هارون

 تمهس عئرثنا دحر ءاطعلاوو فككاب عاتمدلا موت نر املاو
 ظ نيديعسلاقو -الوبما نظاف ىلابح ميدي رتب امون
 ْ تدنن ةمععل اودحرك اه نوعي اون اك موق ترتر بدع سج
 0 نلدملاه لات يشل بم مديل اوؤتملاةازلانم
 َ ىلا وح ات تلخلا تاع ا ىكدؤ ميظعن زارملاو ولادك مانا
 ١ لدعلاووب اهمذان كلل زنا ل ور تالداثلا
 ظ ىإببكناصقنب صامل ثو انقل 13ناسنّنل نم ةدابزلاو علظن نم
 51 هتهماوظعي_تلا اننراو معيب شي عميلعريمولاو ]يلق ذ نزولا

 ' لاثوديتتلا تال تل اء اوف ,زو ملكا ذ كا وف دال افو هم

 اوفلاخي نإ نالا عضوو ايمثر ه[ىتسل اوريزعل رب انك ىرخا عم
 الاوان تل اقو هززملا او سخغالو طق اب هزول ا مجق وو ازملا#
 وتاجإنأ اولا

 هلاقد طستلا وسان تيل كاملاو باكا ده عسانا زا
 يلعب نأ 000 انت | ٍاعاول اتككاذ ١ نسر ١ ئينطملل
 #  ىطربالو نيغلاد اترسوزتل ناو كاشلاو عسسل او تاضو اعمل لا كيجاميرسانلا بم نال يف د يعوول اوظعاتاو مزز نحال لقاملا
 5 ٠ ا نا ربا وخا والذ رتل باضناسدما
 ١" بحوىنلا فة لمتملا دنعن ميله قجومخر ري الف
 ىواّشسلائيتالولق هبلببرمخن إلا! بيدز دحاركق وكلا

 ١" ٠ لالا هذول يملا دلع عقو اك اضفيوم الا نيب ناطيشلا ب عمال
 أ دك ملامن١ةراع داقبل ايس اراصقعل ولاة اكون اد ظ
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 ا نانو يكونا داش الا ىو كفل لن نر مكو زا نو

 ||| لوصولا :لوبرسو اعزرثكك ا هرتمنرويرط مدعو اطمن الو ناوطع
 0 5 ايفاعنادقف دنعألا الضم نكيتس ال ا و هاملاكارلا 0
 ا 5 اتلاساغ الاى اربخر مهن اؤ قت رقما دارتلابكذإ شل : ١ 5 عرم اشو لاومال حال ناستنل !+يرمطقل نم 0

 ا كاني ال مخ ناسن الا تال ليلتل اينيفطتلا سريخل
 ١ البا بحاو ةرخكل ا. قييدشل ! فاقعلاو أيدل 12 خلاكرلا
 | لوه ال! نه بئاع ْناب هنت“ .اورمملاهيلال 5اس والاد
 ١ فينطتل |نعز ارتحال ان انزل اَعْررتْس اذ امن للش اوعناىنخا

 ١ د راسم ع اموسان اهنحا
 1 لوا باعلان سالخلاو مظعل !باوثل او ةتحلابزوفيت ةرخآلا#
 6 ظ درئىحوعوهرو نلشل | ء ايلثعادي درزن تك هرتاذ ده فبك

 1 220 ىلاشدتهج: يبس دتهجوداوزو نئييتطمل ]لاق
 ُ ٠ طغتتلاو ملا لفل لول بقوم نيس هون لك خح نم أيجرم

 ل لاف ,ْن اكل يول اقد أنبه 'و ب وركم لك ءلكو
 ًَ ش 0 مدل طختشلاو ىولحلاوراوبلا
 : 0 لمتلا انه حفدع ةناكلا كلر هيلع 'شنهنلا

 1 5 | يا 0
 1 ا 0 كتلوا | ين دي الافف

 0 ظ 0 ممل
 000 هجروا ةيلجذ لالا ناذ الحلف نو ثعبلاب
 1 هام 2 ةبنعثإت تول اره حعرم | اممال نا هقلخ عاصم مَتاِعرو
 0 فش يو وإ ) لوصح# فاك نال ار ناوركش رشح مش بوكت

 مك نيالا قانا ون لاق ئيملاعلا بممثو كه سنن
 طاف داب فيكلت| و لاق ,ة ا ناوسو لاوس أنته

 مقا تل سا



 «لمل 2 ١ ٠
 ابها ارت سلال زيلع ل وق ببن احبس ناككو فلا
 نالاملاقر وكب تررظ ةررقلا ةرطغعو شل ء .ظعلاو ةررقل اذ
 كتم مل الان مولظمالطّستل نانا اظن عهكأ ةطعنك
 ملعلا كر نصاورحاع اك شل نا ئنطتلءنحلاررقلا
 تذل :ىكحأ غ ةيظملار اهل الجال مثاو مظعاهيل ازصاولا
 : دكداجالفططملاتبس احو يقل !|محم 2 نيرخألاو نيلقالا
 دلرشل )رم اعاونا جيل | نه ءعمج هن ايس ما ١و ىئشلتل اررقلا
 لاف هالبل لوزن رنعركذت ماتو نيتطملل ل. دالقا لاقف
 لائقة نكي اوئم ماهفتلوهو كلوا ظبللا اناث
 جاغو من اكست الف غمرت اهيل ىذل !ظشلاو رميظع مويل
 ككقيدو نيلاعلا ترس انت موز عجب اما لاق درعا
 لثلناهنو شلل تاخرعم نينار فهنوك اقدح رب ديقلإلم
 لافو نيم اعلا قر لو هنن فصو هلا ال او كبك او
 ْ شنطلا: < هقنالاقام تعمسدق ناورم نبل اديعل العا

 .. لخا ةميظعلابسولاهيلع هخوندق دلما نا كنز دانا
 7 ل1 يراسل لارغ ادنخ انتو ستين كش امذ ىلا
 0 ”ماوتبل و لو مذ ١ هب امال و هيلعمتهنتاقصلاق نزوال

 و هربعو ىرمرتلا هاور مكليق ةفل اتلاومالل أتاكم هيفإرعا
 راعمادل امن مالل هيلع هنتالوسر نيل عبق !لاف ىطررمح نياط
 ضو نا هئتاب دوعاو نيءوتيلتب !!ذ لاصخي_جح نرح ايما

"6 

 '. ةءالتامهيف اشفاملا اهب اونلم ىتحطق موق 8 شح افرزروظت م
 اوصئْس لو اوضم نزلا "الاسس 12 تضم ناكل كلا عاحوالاو

 كاطلتلار وجو دْوملا رش و ئينشل اباطذخ 1لا نزلو لابككك
 هلولو هاهشلاثطقل !اوعنم الا ىمل أوها وكرا وون, ل ورههبلع
 ظ ١ كاطقسالاهلوسرديعو هئاديعؤتْش م واوطم مهب اهملا
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 متم كج هلام ربا 2اماوزخانمحربغنعا فرع ههيلعدللا

 مهن مهس [ب هنت مجال !هنت لزن ١|جف اورتجند هنت :باتكك

 نزل امر اك موتسمنالو + مناور هو هريغو_ىلم لبا هاورم
 قولا ةانثلاءاتل او :ججلا:اجبايرتخلا ق تزول امها مطقالا

 -ةلاطقلا ماعلا مو ة ةنس وم نيلاو ديعل/ شقور ول اوم
 مالل ادلع] او ع حقب مواطف ةو هاوس هي ضال تبت ل ىذلا
 يدع شلاق ا تونز ا 0 _ علا

 :ةيئىأ لوقيف فكم 15 اهلاوي هنن ليس 2لتقناوةئىقلا ٠
 ب قاطنف واهلا باوتلطن ال اقيف مندل! تبع دقو فيك ظ
 اهاريف هيلا تعد موب اهتتيف هنن هنئامادل ثمود تىاحلاىلا ٠

 ىتح هيب دع اهل رن اهنردب تح هرغا 1 ىويذ اهفرعش
 هل اباه زا كورس ورف هيبكتم نحت عيلخ هلا قطرظن اذا
 ءاغاو ةئاما «ئاماوضولاأو هناما ئلَصل الافرشت نيدب
 تان ايالاو دزت ناهكر انهنت ناب اذول الكذ نمّدش ١و اهددع
 :ناوخلاوةيبرملاور ]لص نا ةلمل ابو قالا هاور اهلعاملا
 انكغ نم م ا(تلا هيلع لاق نال اله اذ الماما ةزّشملاو
 ١ اتم امام ىأر نيحانعلاقداتلا 2 عارملا و ركل"و اهعيلف
 0 ناصارق ابل اًمامطئعرخاف يي

 داذ الاف دحاو مامطل ناقل كت ىذأ اولافان
 لوفرغن أه لوعباشك ةثدح لع سأيلاو توج

 اًيععاب نممالشلا هيلعلاق خارطلا ءاور ابريل انش
 نباهائر هنملت ةككالملا لزت مو تهتئاسقم 2 لرب مهني
 ١ هاور نوملمريييملاو قدر متبلاجلا م ةاتلا هيلع اهو هجام
 هنتا كب ناريس دبع جب لج مالتناهيلعلا تو ءمْعو هحام نبا
 هاتر ومس ناةاور ىو جرفأه) الغااو نزح دامسالا
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 راسا يلم عضو بلا هن رف الفن عمس ناو
 أ ايلول يشل اف لد نمو جرد د لتقول

 مونمتلا مطعم ءبزوي نا هنتتالعافح ن اكحهيلع هيل
 هلفساهسآر مروج كرف ذقن نا ةياور عبو زر اور ةبئقلا

 هيلعإ او ةارطل اهاورداحلا ةلمراتحال أ مالشل اهيلعلاقو

 ١ لحاف هقاربلاهقالوسي القري امص ديل اذاوشلتا

 ١ ةبزابك هوي و بوث ات و نونلج هتككوىلب لاق عب

 مف داهقل ادحاولاهتن ينو هتان كر

 ةماعلا ببر |ىنمعت ناآلا هبئاندن افشل ار ايو

 هنتاناف !وعتش ال مالتل اهيلاعمل وتل "يتم وينو دولا

 نائم :ابلاقح ىلا قال قز ارلاطسابل اب اقللعتسملاوب
 ظ بانر ناك اذاال اهم ضرع وتب ناءام الل شي الف هربرئت هيللع

لاذعو اشحاف سعت ودعتبو نيل لع نورت ما
 ١ ماما

 . قال الها ةوشم هبس إن الفريعتل داما نيءام لا فوقح ناصع
 ] نمئدعابف ماعللابإير انمدحاو ىروتف ككدازعذ ١ذ اذرظنل او

 ' لول ةندح» !مامالا دن إكشنل اهو ىط اقل هز احا ام قوف

 ..ماطإب مالل هوك ل اصدض نك العجل كال
 ظ ىو هن لج د هويتال مهني موترلع نيا ذادنال
 ظ صالا انه هبلا عماد !تيوقمد بع ال نا ناطرسلل وا ىض اقل

 1 قملع ١ توقو قرع |.ذفام عسب ناب هال ريمشل ابدملو

 ظ اذاف هلع هرحرنى هظمدور (كيحالا زعم اهزبو ةعشل ادينعا

 ظ هسا( اذ هيلاعؤر ناو هدد و ىكدك ب مف ايناث هيل عفر

 ا ىذا للعتس الو سال يضل لوريو هلع م تح مزعو
 0 نحت |شزعزوع وتمقل اهم شح اذ نيب ؟ !اومس نااوب

 1 لقطات حا هاوف اوما ةرشب ارا
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 صرب ال 5-5 ديكو وو ؟+!دنع ير

 1 ةيسلالامو يبد هنايرب اهو لق املا خلات! الع
 اع مض وثدل رحل يرد و) ةمدحابا نال ع الان همس
 .بالع هركررغ نال خم مامالا لف ام مههش عا
 لاكن عبابلا ادخل ارش هلو طيحملا ةيرككو حابه اص
 -ىنحم' نال كد يكمل ليل امالا هاش اذافاع
 7 نعش ايل تفشي 2ع ىنعن ل لوقن نإرف ةلبكأف هركذأ

 .ادهنماهف عاشو يا فز مس يع لبا لط اولو لك
 ىشلاو أقات عيابل هاطعاف ملدا وهرب اره لجر يشف
 فيمملا نال فعاد انامل إب هيلع ناهز باكدكك فمبال
 - نامل ناك ةرلبلا كتم مغ نم ىدشملا ناكناوطورشملاك
 3 زاربلاو ةداعرزينز بغا مس نالوعللا نود ناضل

 انتم اًنارهتمربدلا 2 اطراش وكم اًداناررطن
 نالهارمم ه الع ال اا

 والخ وذ اهرجو اذف هيرو نكمل نمامقلاذخا ظ
 انكيمرخلا ةلاحؤام م هنع فلا عفدوب امان جعاجإ ناني ا

 ضدملاو 'ركقجلو قيوسل ا ثْسس ون موقد علدإل اقد انج 0 _
 ىهيل اورركل توزن ارذمد املاهال ايه نابلاما عانجل جيم
 لكداوفل اورصبلاو عملا نا ةتووق اذ اتم مزمن ة' اه انزككؤو 3

 نيئمومال |ق مود دنع ربك م نيس احومسم ناكل و[ وا ٠
 عنب د'طتووف اًركَف هت هنث ١١ اش نا حل امهر اصب نم اوضشن ١

 ىلا جاتحبال نايا اهد تفاحتالو كولر رخال وسلا
 كيا كول اوا اعل! ن ثول هر اما هيد املا نال إبلا

 سقاها «اعيت ا كمتلا بايو اهانرك رثو وج 1 ظ
 ةتايتاويرويل اسم بلا دااوصنا راو ا
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 | نفذ درورؤق ف ن اهيالاوزككا ني: ىرافلإو تاعاطلازجعو

 - ىلذمته تالاق امرت نا ةظيلغل اتايسبزل او يدش العولا
  ققلنفوسن تاويشل وحن ١و ةدلاشلا اوعاض/ أخ مصجرود نم

 3 دعها ميةولص نعم هيدا نيلممل ىف تد أتف ظ
 ف ةهليس اولب ةوكرلااغاو ةولشل )وم اق اد اوبن” ن افراق

 ليلا ماولاقرقس ةوككلسام ام نعمرولا نعنول ايس لاف
 مذ ازا ىتسل !لاق فلخررجروب نيزك مود بألا
 قأاطماناع مالا عود رحمه ةداتقو دعاجم لاق ودوببلا
 : . ىثن ميهارنأو دوعسم لبالاوو ئفورملا ٌولّسل | اوكرت ىا

 ظ لباب سملانبيسىس لاقو اهنقو نعاهورخا انعم هلا

 تملا اثىتح ىدمعل| طن الورصعلا قات ىتجررقل ىقتماال نا

 - طرحد ئماملا3 كايهنال اوروزحلا نش تايبرثلا اوعشاو
 2 عشلول وظنمل كرو بيدشل اى نم قاويزشل !اومتن او قرر
 - مهضج اوزنب نامل اخ 2 يور موق +الونص دصارض لاقو

  "فلاق انعنوتلل فوسفمود قالو قاوساللاو شمر
  هةلومإتع نبا لاغو ههط كبح وعق ديمب منهج كو ىلا

 .«اهزحزباهب ديعتش مَهح داو اوودج 2دادّيا
 بولا أل و اهيلع نعمل ازخل تلاشى هيلعرتمملا خاّزلا ثّرعا
 | 0.٠ لاقط انمال دوتملارعالو هن هين ال ىذلا
 1 1 ا اعّرش اووف طرجب ا ودهج داو

 1 افودوج اهب تس رتبلا ككت هتدننا نو
 1 اناس دش ايفو اًيارع ابقو كاله لبق و انا سخع
 : مس حيض نا لاف نم لون فا ا 0

 2-0 ا ٠ اررظالاو زر قككا ل ىبل
 | تعيس الع ةلماش : 4 0
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 رام بالا الهو بيرقؤ هيف مداعا ايس لسلاوراقككا زم.
 ديحاهاور ٌدَصلا كرئرعكانابواحرلا ني مالتلاهيدعلات ٠

 ككل ارحل ةجحو هيف فشلا يطب ون ىبشت اق اعرمشي
 الا نيزجا ها وع ةولّملإ ]مف نال ةايضلعف نعرتعم ةوللا
 أذادرعلا ناوئشرمىنلا لاو ىهتن اعباملا عفلرا اذا فلكاو
 "شوت ةيلمف ةلصاف لكان ابو هب قبب ل قودقلا كرت

 مكاو يتليبتل ا نسب هقراؤلا ةلصحلاوه كلقلاةماق !نال ..
 ميشيل طم نو اهئل او يرخ ا ةلرم نيتبرنملا يدزجاملل
 - 0 م ايلعيؤو ةلوليبلاعاؤترار هنعرتعز كك د جفا هبحاصب مش
 ىزننا هيف وخرلا ال فدك نرم برم ازملا هشه دارملا نا نبيل ١ لصأن
 نطو يكي .ذ ًامينس عقاول انملاب اضل لوي نامت الا
 ”لصو ٌولصلا كوت هريرؤت اهثل اثو هنم أن دو كلا لوحماحو
 الا عوجولا ىوق !هرل املس ون ىنعملاو كلا نيبو درعلا لب
 لاهو امكرتنال مولا ى ال خيلغتل ١باد نع ةثالثلا عوجولاوث
 رك قف اهرت نش ةددشلا ههنسو اديب ىذل ا ديملا مالا هيلع
 اهم ةولشلا اوكزيتالو مالتل عسل عز اقو همعو دجحل هاقم
 مالتلاهيلعلافو 2لبظلاهاور زد ا غربرخ روف اًدوس ارت نك
 رمل هاورممل هوشو المل لص الو هل ةولص 0 نل مالسس ال |ءمرس ال
 عضكوررل | نم ةولّصلا عضوم امنأ هل لصال نل نسدالو اور كف
 قلقلا كوت نم مالتسل هيلع اكد 2لمطل | هاور دا مجخلا نصرسآلل

 كرت نم مال هيلع اهو دبل اور نافغهيلعوببو هتاإقل
 مالّشاللعلاقو عمو ةرالطل !هاور اًتاهجرفكدقف انم قلصلا
 ' نهمالش الاوستسا قبماع تت الث ىدلا دعاوك و مالس الا عع

 الاهل العا ةداهش مدل الالحرط اكاهيوبذ قير اًرحاو كرت
 لرر.ةباؤر ةورامدوب ١هاور اقم موص و بوتككلا نلصلاو هلا



 002 اًبصدن |قنالورف اكهئن ابوهف 6 ورم

 نفمالسنالا هاهنا نيضرف > درا مالشلاهيلعلاقو ل امو همد 4

 ظ واو ةدضا عرج كمت هنه نيم م الث ا
 ظ مالتلاهيلعلافو السم دجاهاور تيا 2 ا
 تفوح دهنتاةمذ هن تيربو مل عبتناطرحل اًرّوتم خلص لوم
 ] ليل مالتل هيلع اخو رار الاءادلم مون :: لجو لعدنتا
 أ لع ظ احم مالشن هيلع افو هخران 2 يلبؤل اور ررغ اكويذ
 ظفايل ضوةميقلا موب اتاجنو اناصرب وةروث هل ثناك ةولصلا

 | "ورايت ب ةمقل موي ناك ةانلو اًناهوب لو ارد هل نعم هيلع
 و نشرب اول يطلاو د !هاورمضلخ نب باو ثامايو نوعرفو

 ظ (ةلتلاهيلعهدت لوس, لآسس لاذ ىضررم او | نبدعس نع ظ

 2 ةيللمعلاق ذههاس مةهلصغوه نيل لجوّرعرنا لول
 ] هتلر دلشلا هيلع 5اس يزن قاض هور
 | لتلاوبلع]اكو ناّحنباهاور هلام و هاهارتو اهناكت' ةولص
 ابلكاباوب نماباب 5 ادؤف رز رغ نم نيلولص نيب عمج نم
 - لافدادو اللوط اثيدحامدب باهصا مالشل هيلع نود

 | قييوباذاو ةدصم هيلعوب اقرخااذاو ببطضمرج لع انت |نا
 ١ 0 دءالف ذخإش جل هرهديف هسار را

 1 24 لان عدلا جاف لحي انهابمقا ناهس اهل تلو
 كرما اوزب ىراونلا هاى ةنوتكملا ةيلقلازع مانبو ضفرمف نازلا

 07 قبو اسم خلي مالتلايلعوود اين هركد انكوتدق والبوط
 1 كنزكد 2ماعلإ ب !شلتخاو كجم ذرج رشف ىاهدصربف لوقد

 !|م/ دعب لسو :دائقلارن ةعامج بج زف اًرمع ضووم ا ولَصلا ٠
 ا ليلماسد تأت تادج و ةومسا ا بع هرب مم

 ظ ا رباجو 7
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 ىفع 5 1 ظ
 تال ادعو ةريموباو دادررلاوباو هتناريعيرناحو
 ل :روحا ةباوهتقل امع نمو نوح دلع هنرَْبا ناو

 ةينيع نب مككل و ىنغلاو كليم 0
 وبس ١نيوكروب او ىسلايطلادوادوب او د سعشسلا بؤباو

 دميوب || او نيعمج ا ميرلعملنا ةجرر وحجر يعو بح نمي ز
 قيقش نيهتناررعيجو اولاذع ةباوتلا م الميل ملشلنال مزح نب
 نمل مالسالا و ظّحال ىانرطزافو ىريزتلاهاور ةولصن معزول شت لاعالام ايتميورنال مالسلا ل عرّرص باوصا ناكل اق ىلبقملا

 ىلاهوزتالابه ذو نكارترتو فد دومسمنبالاذو قدا
 ىلعف اكاييلرارن إو اع لدتى تلا ث داىحاملا الجو يكل هنا
 عزكم دعيلع مرليل مو درعولاورمزل | لع واح ملون ازع
 اتوضو نحانرتنا قيضرتف اهاواجرخ مالس ا ريلاعودت
 هنالعول ناك روسو نيعوكرتن او قررخول قيهالص و
 هلوغ ءاش كير وع هل سينا لعزا اونو هل عب نا دبع
 هلوث قال ١و كلامو هوادوب او ده أ واورر ع ع ءاش ناف
 ءلقنغمال فاعلا ةايلع عامجالل عنكم دعوا عزبل د هبفطءاشا نا
 ناىلا عاجبه ذو ن ايالاط هبجزجال ةودقلا لرث نا انما دتساو
 ككاموعذ ان او لوو ديد ني داجل اهتم قدضلا لون
 انج دولتفن -الوه و رن ازطبجرجج الو ٌدْرل اك تح ئدقلا كدا
 لش كران ةعيلح دبارلعو لوكنت إل شح نيرجح ا لاوو رفكال
 لح اريدش ريم بش زيقداًربا ربع اال ميككالرزعالب
 ددوباشو فويد بس تح ضب لق هر جزا :ةغلارم مل امثم
 ٌولقلا/ر(0لزاونلا 2و لم نيد اىلاول او ىفافل ا ىارول لاملأت
 و بوث قحربعور وب هنككوانرلعانقن الوز فكم الد زعالب اره

 سسك .
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 ٠ اكو تاخرتف ترف هاو او لذ ارؤؤ . لص ناو تولصو عزم .
 هلع ناعرعللب اوظنا تدنن ف جرف نمرصتنلا اد
 ' كاكرمزبلا هاور كوع هلعرت أس وكرت :يفيلا تقتل | ام
 . قلو كلدويتل ثالثا ةتالث ند امالششل اهيلاعل او مغ
 . هلظاسإقو هنم لف اهمعارب دا نك ثلندوعتلأو ثلث

 | عسحهد انور ]زد اءاور هلعرش أس هيلع تولصر بلع تار نه ْ

 ١ اهتزبالق سألت !كوم نم وفرن ئْش لوا مالتس اهيلعلاو

 - ليو يللحرلا نامالشلاءاتعلاقو نطل ءاور اًيخاخ
 | دكرقتر و دهتلا تشم الو عوبرل اكتب هزاعل ةولص هل ]بغت امو

  ةولص زال مالشلاهيلملاوو 2 ارصالاهاورم عوكل ارش الو

 . لقت يود هاور مويتسلاو عوكرلا وو ظ وبن قح) جتا
 2 اباولاق ميولص نم ريس ىلا عرس سال هوس ١ مالتتنلا دلع

 . عشالو ؟دوجسالو ايعوكررتش ال لاف هوس عز دكا

 ظ دلو اور ماللإب ا نوم ننال اوديتلاو عوكولا بلص

 . ةيصهيتت الدرع خلرم اا ,تاظن ال مالا هيلع اكو خا ظناو

لعل ا كرو خارطلا هاور ابر يمس ى ارعوك نا
 0 !اجكارماللا 

 دله ةلاجيلع اذهب تامول لاوذ ىقصاوببو هدوعس روسو معو متل
 ١ ىج ووو هعوكرتسال ىرل ]تم لاقت نوع ةلمرم طع نام

 , رطل هطعر ايش هنعنانبضال نانرلاو عرتلا لع عباجلالش
 / < انكودوجتلاو عمتركاو نيش اهناوبد ناككالا يره ناملعأو

 ف 1 ١ لطرؤف نينرجتلا نيب |ذكو دوجتساو عوبرلا ني ملفلا مامن

 اهرقرر 2و ةعيلح ب امدلعو ىد اًسلاو فسوبوب ا لاقردو ريت ةولضلا
 ١ اجرك باو رو ىجركلا باور 8 بحآوو جاجا ةياور دنس
 . ماهلاو دوهعتسلا زيئ |طو عوكلا منش اطوخسد نايرإلا ررغن كرت
 ١ قسوب ءارزع لط ا ّتولصف يان جتلا نسب و ار يييتملاو وكلا نب

| 7 
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 يلعن نا |
 الجو م ادخلت او ويرسل د يسم اوهرسول ىلا اهيررلعو ٠

 ناد ماسهلا نىك مرت اءتباركم تنّدافولصرأك كيماوبب لا
 انباوصاعو ةريرظلا وذو ئخس ةداعال ان زيشلا هه اردهم تالا

 ك]  دكتولو ىو طلاررشو دناخراناتلا و عورتا شوق ىشنوإتتا
 «امزل اهب و نسازنارتكاو تس ١ ارش اهرب نككو نولص تز اح :موقلا ا

 عزضالسا اقل ورث مرتكب وسلا :ءايرالا | ياو
 كيوووصاتلاو ءارشل اك يمد وهنب صم نمو ايئرل ا ماذح عج ذ

 و تاكذال | دعت متو هيلقن هايند نم هح ادم هوو ناش ظ

 بعىر اكس مهو العو رت لاسالو ةولضناتاحاوزمإرشل
 نا السلا رلع, نعى هررقو ةولدقل اتم 3 !:.:نولبن اح لوعو هاحلا

 ع ا احو نقول ةولضل !لصو وضولا نيسحا ١ اررعلا نارا
 تروص مث ئتظذح اههتنا ككفح لاذ اهتبفاومو مىوعسو
 ابحامل عمشتمهنتاذل ]صنىتحو ءارتل الاوز ىتحر وت ايلو
 :ظاحلو تدمص مىنستْش اهدنا كع ف اضا كل اذ اهمّتش اذاق

 بوثل ا قب ا, قلن (هنو د قلغتف .امتسلا ب اوب املا ىيتنن ىّتَح
 © هنتانا نعل فراوملا2 لاق اهمحاص هجو هد ترطش نلملا

 ةييعل عمك «تدنت لوف ةضيرف ىدؤن تحلف انلبنال
 اعد هينا قع ! جطقن ااًضن الاد نيل | داضق لبق ةنمحلاب « ادب

 خاتلادضزعل اذوعتضذؤفاودل !اوملط حهث ١ أرد دحا عربزاصخع
 ءافدقل اوه !اوذخات لو مادللاب الاعااولء وها
 باب قرضلإإدآملا ولع إم اعمبم |. نا تت هنت ١و (ىل يمنلاو
 ل0 لات ل قالا نمزل اه: ىرب ناكاككردت ١ نعل ىبلس ا نارك كو قملا
 ابل م كليو لاةسلطس+ل كك بوكاىّتح عما زبك ضبا اذ
 ' هل لاف كدت حا ءالجرل لاف تاليلطت و لكا دهس دحا
 تللل فلانتالد ةوليقلاب نو اهو ىلم نوم ناتدر انا ام [نبلا

(2 



 ٠ ةلّئلا
 جذل ناكهيتا تديعرول ]جرد لاذ انذاك ١ ناكاة دام

  اناقلايتحالاب ىمرحا ماقث اهرب امل لاشش ارسل حا الو

 ظ | طصلال مواد نم هنت لاو طش ديلا عمنا ايذا ةدبل
 ' قش عشري نا ا الاصجيمخ مكمن! هاطع؟قاعاملا دما
 | طاقإعرعو هنيجب باك عج هربقلا تادع هش حماك شبملا
 ةولقلاد دو ين نمو باسجمممن نجلا ل خرب و ىط الل قربا اك
 | كنوادزلاون شلك ةاصجرشعؤ اد هنتامدق اعتعاجلا ىنمل
 ١ ىبزلا ةئالثلاا ما ةميتلامود ثلتورمتلا و: للتو ثوحلادلع
 ١ لاشنالذ انلاو قومو هبسكوم :سئاومرتد ١اهلآا اند
 نوبت هيرحو دربلا هاميس اه دنت اعزن لاقل او هليعرت اس
 - ترف رفيف توم دلع كلا ةذلثل ا اّماو س الا بواف اس
 1 لتس نر اويىعذلا مئلذلا اماو هعزن مس ا ةمئاج اناسطع

 | وبذا فلل اناورترض هربقلا ةيظو انشلاب ريكو رك
 ظ 1 ا تاسملا ةدش الو اذ ئقلا
 - نالفاملامسن ازر ادب وك ضد «ادرّرل اوب اكد ىورراثلاب
 ظ ناوبوالم الوشم يولص ناهي مالك كذ ١ العد
 - فرككلاو ماكل رعئت ةولضلّنا هالك ةءلاف ئيلثازلأ قدصا
 | تاكزباو دوعسم نب لاق ايش ةييصلا ةولضنا بكد نم داما
 رن وذ < هتاوعامم نعرجدز ع ورز لقلا ءامزع خشن اى شم
 | ريالا متزن ةولص ددزب م مو نووملاب,تولصم أن
 | لإ .نولص هشت مل نم وزع عت هنتاىفعر ةد انتو نمل لاق
 ' دامثالا موقد د اكد عاترددا ىو سس ارغو لابو ةتولصفركتلا ١
  ٌةلصّرااذن مالت اهيلعهنت الوسم ى صوف ب/رال ا ىئحاوفلا ٠ ل اتط عرب لع مالتلا يلعهس لوس ججزلل ناولقل افي
 | هانا ارب هلق هلاح حو بان نشب ىلذ امو اين
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 1 ولاة
 د7 ا ا ل
 ل لحاو تاركتماةرخح اونلا نيك عبدي مرخ ةيلاح
 |  هاواهباداو اهنابجاوو اهناكراو |رطت ل شلاعاب ما ةلوبتسرمف
 | 5 لاقق بلافتش( ةشلمكولرم للك وضح لعوشخ مرعل

 0| "الس زاوللاقا لول اورشوراوجلا نس كاطرغن ةولظمل دهب
 ١ زلط ئزشاقاو فنلا دف مموه و نوح هّنسو عيل ]ف هس
 ١ 001 ةمدهمونل عشقل اظل اذ نط ابلاندّتس هرعاطنا ونش

 ا نيقتملا ممتن البق امنا ىوومل ىوقتل ١و نوحّس اخ هت وص
 ص الخالة نمل املا امو لاطب الاو |ستكاووذلل لود مارحلا زك ىرشو
 يِقلاؤازك د عاش ًاوريصنتل اورو هاجتإلاو ىفؤملاوركتتلاو
 عضاوت نم ةولضلا نت أ امتا هنن لاف ّلسو هيلع ن6 هت لصلاك

 ظ . عفت قسمم لعل ضعتسيملو قلخايعاطتصملو جرظول
 ا بش ةلمرالاو ليبسلانب إو نيكسملا جيرو ىركد ء تاز
 ْ 3 لح و ىنكككةلم ]يلو ةعد هالك لص تارونكه رون ككذ

 ن7 الو سودزل إذ كمع : هلشو ادع لع املاو لن يظل

 2 لابسال السم ةولص هنت 'ليفنال مالشلا هيلعلاور اريل ا هاو
 متناؤ وص اذ ادبعلا نا ةياور 5< ةليخ لبو طت نعم يشل رج

 0 ا بولص
 ١  هاور ايركصتن ا يعد انكاو هيل | هت ظيشول «اليخ هيون رح

 ١ ل رنا موهبه د ءاضغلا عزو اع قلشلا ىرث نجر جارطلا

 ْ ظ ةءلتقلا رت نإ عد أش اصول هورخآ بع ذو بح
 متذاعت املا عك ءاضتلإ ال ةدزّن الاف نعت ةدوسوس
 / .  ًاهلمدحاو ةزعبا ناد اهانركد هلال وتل ااهطت شب خلقلا
 1  هكهظيمعملا بدالادوش نمامته شاب ذا يمل بح و باخرش

 رسما سج 77ج سوت

 تطل همس همس

 تقسم عي خخ ل 4 0110-7

 كج جل

 0 ل تح سسوم

 ىف توي حجج يع - يه وح

 هج م



 ته 5

 عا ىاريظع

 : ١و ياه اهش ملازما

١ 

 0 ض
 ١ ادد تن ونرش لسة |تداجم ن اكتم مذ ثمأب
 ةحابف ةدايزب قاهت امزمج انرككرق ماراعاو ىناوطلا د
 ى تامل الار اينعإب مرح بوني او اذث بار ء.تّلكنصملا

|0000 
1 

 . قلعت امد اهترو اهب قلم اهبإنلاازره :'ملككل و نلامألا
 ”ةيعلكان ظد مهن اب هلم داؤكنم ةفئاط تو هناعس هبت[ ر دى اوطلاو مرر هنا يب لوح عانتلالاوث الإ
 | ١ لتناسب ربكم كلا جبابقلا لوف الم ا وحسوماتت

 - لت رطو ملاعملا 2 ذك ركن هخسغ دانك لدم ا تيل ل
 نولوش اوناك مرن ههه مظعتو ما ا تيبل أن نيرظعتم ىا
 فاخئ الو دحا الع, الذ هس ه]راجو هننا مح لها نع
 هعرتاءاسووو ىنوملا :تءائلازث اسو بنوم ايف ادحا
 ورعد ارا تق ولا عضوم عضو هدالر |مشلا:ىم ومو لخاس عفو تيلالوح وهسلاجم ةزبتالاب يمس مائي

 3نييالاهوتس اون اكمئاركد اك نولوتنو لوشحمت كا
 لوتلاوب ورشا - لبد نامتلاو رتل اعو مالا هيلع قدلازع هيوضرح ١ ميجلا متو ءاتلاهتش نورس نورحكيلا لم
 متااهسدزملاو لاا يل وعم ادنه نوماضتالام نولوتت_ بسجل ناري منن ل“ 5 نورثرت زق هقلل نعلاماذا عر جف: علاش عيا

 عميل :'دوئشمي ال اون اكازوه عمو ةبعككك نظم اون اك و تا شرما تتسم اببف
 ول دزيدحوب | بهذ نا ملعاو مهلع ل شل عت طماع انوع قح 1 :ءاسماهلم ازيوايتمرح ظفحمر ورب :بملكا ميظعن مهعنن اى: كه تاور
 اركأ] خيرت نيد : نيطا حلا نم ةعاجج وى فاشل باص ضد
 تس .
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 ؟ ' " مجافوخأنوحا ةتالن اول كدد كدت اهنرش هج مازملا تباركإأ
 ملدحالاغلقلا قرع نيك شد اعريركد اناف تببلادرشالا
 لبا! لوغو كسا اداضت دع جالي فعرفدب ىتيررع ناك نهد
 ىثنلن افكت رع مل العيابو معاش ماشلإلص اب وريلكم نما
 نزل م رساقلا عنب ىليررع مصدر : كيولق 1 مكابس هظرك
 هل 0 تي ل وزثو ثيبل ا ادئرب ساذل | وأ نا تيضح'ل او ىاوطلا

 ْ ئدقاونمرلفد أ ىداج نبى جاجالاورعوبازاقو ميرو ص
 لو ناسازع |حرين مير ع تااطجن ل اى من سخرمرظ روف غن منت ا ىدمس
 ةهراهمل اب فوشلا يمت ةءاثل امنووطب نيم ثيل ا ادب لا برقا
 طيوتيءاوس |دلل ب اش تسلا احح عر تنا تاو دوعل تعاد ثمننل
 5 قصخو هلم د احممل اعوآطو هنم نوضتب الو ىرخا ٍةرعرلا يو دوم و

 دوسان نب از قذاشو رايب ادوعلا ىونن مو لع اذاوجرإف كس
 ثا انلاهبل !دوعلا و جب وبو ألح ا نصط النا امزعكتدنت !ىطررص اع

 لاغتشال )سرت اهيقلاوارث |ىككا امابورل او اناطللا بوس نعىفوتلل

 ٍر ابكا قف كك ظريؤعد ىاولقل او مالا و ويلا غ ايندل ا تتراكح عرمسلاب

 89 يش اب ميزوملادول ءاوط ارفو لي زيس 5 قترتتا تقم |ررنم روث

 ساتخا نيحونإ/سسانغاب الافادنرل و دهرعمل ارون زيلقن رئ اهلا
 ملا ١ اوس ان ذ يبس ١ ا نال :ةملعبل اوح 3ث اطلإب مافملا
 0 كليو امور دووم نبالاقددكم ايحاو اند شذ انا نم
 دابق دري نمو نوم التو رمل ارجل !زش مرا. يعل ادخل
 زعاضت تاس ١9 دانا عل ارت لاو مل ١ ىازع م مىران ماظ
 . نب اوكح و بونرلا توافت با 1 انركد'اكت انما نعاضن اك

 معطل دا ةنبرملالبانعزجمل لافتا بّيسملا عروس جالصلا
 ٠ ةرا ةزقوط مل نويكىتحتومبال لس نئاسد ا حمس الاناث حتما
 واول: هاركا) بهذ ول وبنحو باو ىزششا ايسرح جزحتسس ٠“

( 



 : ١

 اك قدروا برع ال هالك خابتاكدل نا ناد
 تالت 3 لون مزال ىلا وزال مردط تونسا اب انامز ذم
 ' رقرتاوبقلاعالضفرت اركك(نم نود جالو عرتس عوطنحاالب الو تمرح
 | "شوت اونثلاو تاهفزلا ميزي وهذ ازككمو مهنرتب ' قينؤيال و نيطالتلاؤ اندال لاوهادخاو ئرامل !تاقدصو | لاول مترف ومركتو مرعس ن اكو وهل او وفلل نم درج ١

 | ليز ةمم صرب ولقب اهن وتو اريالو ىتوع وهن انويسعد 2 م نيياوتغاو ما او المل نا هوز لو دهب ان اهدسلل
 *  لل افتبلالا ةاغ نوتفدلبو * اينغال او كمال اب اوب اب مهدالس
 ظ يت ىاجبف لوشو رحب هارت ل ىاج انالف نا سانا ان
 حا ؤاو سساذل | اوم اناس اال اًمئاد وبطل ئاعتمو نس اذك
 1 "58 تنادحاهللاقولو ةفل اورقغلانم ماد ىتش ريت وقبة ةو عت دهسا ناين
 ١ 77 ناسا يلو هيلع بضع اص اينكم دوق مهارد كعمد
 ئ «أنغر .رضماذوذ علا نها هانا تكسو متشلا عا!
 ' ةئلطملافاقدالان !ىواتفلا ءاوهصرهو تافرّيل نع جشتو
 ' لفلاانعإب ةوكلل ١ انغم شم دال ابل و ىنفدإ لع ماح تاقدصلاو
 | ةمايئاسن واعز اودعزقوانم ميكنالاو
 طمرلاازم : مما عا مهجرتكال احادي هرخخا حهنم ىنفد لع رع
 ١ 0 ةواقَس اب الا
 شلون اعز اري ء. ةلردملاو ةزكم هيرشسلا عرشسلا عضد ةو لال ١ ةزلاانب ةلكةواجلا ةلجلابو :لنغو ةوبش [عالطقن لع د ةحار ناكمكمل داهنجا ن اكسو تباوردلبال © هنتالا ةب اناد

 را داداول هر كتل يعزي دحا اصرف ىيل و ماعلا اون !نم امير
 لون
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 « ١ ااه ير ةلج ابو لش الا لهاو _ للا مبلغ نم (فياردقن ال
 :لعم ةءالعوم م الس ادبيو يدع ناس الا ىلع عب م انملازم
 مالا هيلعلآف ةقالاوض ماظن لالتخاوملاولاباخولع
 بعلو زد ميظعد قح ةيرح ا ىنع ارق عامرجخب نالا ونه لات ال
 مالسلا هيلع هجامذباهاوراوككب دكذ اوعّيض اذاذ مم او
 . ملا برحخام هتيزك ىتس تدادب اول ابّرخ | ناتدرا اذا
 مل[ عبلغنالعاوكتَمف نومح/ا,ميل اان او هس انا هرث !ىلع

 كك وا وطنا هنرضارخالا لص كرىاجج نم ماوعلاورق اولا"
 اينرلاما2 ثدحلإب مهلهل ءاعزل او والفن ازعو قكدبتلا
 مع :حهشرح ناكاعز و ريف ٌعقئاذ الاخ كد ربعو الصد
 . ههتوبو عماسا]ب اًكوبس١ فال نم انرهاشو ةممن ىةبيغك

 ربك لفغو مظحاطخومب و كهل أد توص وخرب اهترو لكتحد
 موصل ذي |رمىسنال شذ فكري ىب ل نوم بو الا هوّسو
 .مجارنود نيعركت !١ذ ان يدل او لعل ا !بسييب نمسررص نا
 5 ىلؤملا :ثداوع رث ١نقو نودنم لش :لتف راصف

 نشاشوبي امإعوربلعلابف الاد رقلاخركت لع نثدع ءاّمصالاف
 مف اوط تالىارل|نيغويز [حل' كك لش ذ اموصخ هتدابع نت
 لس شائتجيي الاريف ضؤلل هيلع بلغ قد هأس هيلقو عسع'
 ريس يملاول هش بدق اكل الوهن 6نلتدابع2
 :ىتالملاو زا مج او ىكهتلا) هك هئاا سس نم وعش نإ. قبلخ
 . بارثملات نعول تنكلاق ىدرولا نب ب مومو هب ىذانت
 كابول ! اننا طار اللات ع عمه ةربخحملا هت فلا دع
 66 وباومرظعلو مارتن ملوح كَل نموسانلا نمل الترب
 'ء شمل ال ب١ يفعل و لش| جلا ىكشن ثيبلا هاشلق اف بهو لآق
 نوغتاطلا نب. م ناللوغ تيبلاوم رج هننر خا هنن ىف عر ع فوملا ا

(« 

 ييلعلإف



 تتجىرلا ن اهم الا عجرا ةجبرص صّرْصال اتهام اههؤطوح
 - ةضائتنا ّوضننن الرد اوين. ل كل بيبو نم نور
 4 نونت اطلانزرر نعل ه هش عطق ىذأ | |بجلا لا كج لك ع جري
 تلا نيرا نال ترا منع برّ ١ تببل١ وكت نه ن اكس نمرل وح
 - (ةاررحلا اويل عيزلا تابح جنتي لعام ويحد زلفعمظعللا
 ١ :ناتفشو ناسلو اصب نانيعملو ٌءاجرل ورمل عصوولع
 ب افئاط وا تسل لوح انكاس ن 6 نمو ُتوحلا ءاررو اركب ©

 و

 < خب وف مي دنم يؤ ةعنشلااهضالاو ةىبقل ل اوق الا لعز مع

 ١ يشي فرافكب هنن هش رود ورح حاس ءب نبربكتسم
 نوب ايد وهو هب نوفوطبو تسلا لوح نورد حهن اذ
 ةيآلا عزم ام هنن لؤن او جهنومتس و ىهنوتسو نيمالا
 ١ كئنلاو ماع هركح نت و مرب اضاخ تالا وم تنال نإو مرحة
 بلا فوبطم نائت اطلل خشب و رتل صوص ال مثل موج
 بدال. ىنوليض تب فوط نم نولغع منن حش تسو مبلقد
 لكان عرع النو هنطابب اهتهدنإ لع البقم_ىاوط د ابوليو عوتسشلل ذ
 يشم نيس 2 هل اًيضاوتم لاح غ آل داشم هرئاوطو مئاسلد
 اهر نا هاوسام رككك انه لاطنشالا يرتد و مرنعالضف كذب بلطي

 لق ناوزمأتو تملا مر |يضرمرك ف تكس اه حهفروشحت
 ىتذلخيوبر اؤن اننا ولتاناو دزحو كتدننا ةببهبف دوسالاوج
 مييلع هنا !مربخا نتثثو كن امل جرن مولا الهد نه نق لن
 انتو موعابت ةلكالملا تاو لوخرت تاحرّرلا او طن ةجاّنا
 ترحل !.لابق الاد كت هينا مرثيرعإو هدق نودهبل اقب ىفاط نم

٠ 

 ٠ رت ءاهيفركتكاو ينزل !يزيقتبو_يصو ماوخالع ةرذغلا دك

 مجالا جت ضوملالعهرلقو هنا بلغرت هبربتتموع امم:
 . ق,تنبو عابرماللو١ ملم بقا نارك ل! اذيو مه هحراوح نشك

 ل ويس . 5 :
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 ْ أ ' ا يون قطا جان كو بوذا :انغئردج | سو

 ىلاهْض تربلا خمرعى ةيصمم هتعالبلقنتو اهنم :بونل اهبلع
 اهنه“إ] اتنومب خام 93 لاو ةكالملات ذاتو يس و هن هلم

 يل نمدهب دول بقلب ناوتاركتل اعنوملا ىلقدهلب نا

 "هو امتسملاو نيلاوبو كارلو قيذوتل الد هنقاد كسلا 00
 ا مه ل بنج نبدح او ىيفاشل طدبمت و نسوبوب ١

 كبل نافاكسعالا اجا. و طوسملاوتاطختلملاولو هلك ةىاحلا
 الاكس الا هيلع ولا إضف الا هداو ايحلوق 2 ةىاجل إد
 لصكلا تاعاطتانآل اهلوق طع ىوتفلاَن اطوبللع -
 تالاف هنا ملسو هيلعهتنزلص هنع ىو هرئوامرغ ءاسغالاهش
 2 هيعز انلاثدعان د اهن ع نم ةرحاو ةعاسول و دنم جدِعم ص

 كلازلا باحاو مول 2فلا نام ةدابعكو م اع ةئام ةويسم

 بهذ نمفاْع او عباس

 هلع لصاحلاو ب اونل !اىيعضت نم نحاازم ىجرب اعاناقيف

 قلطعمض تاعامتل اىبل ءالعلا نم قو |لاهركذ نم ةههارك
 دارحإلا نما حضوم اوج اقلام معروسق نعى ؤللو

 تلوم ّةدت هجولع هملظعت و روع ء|انولاؤعكرق و ىكذ نع

 اهب ماقلاف ةكملخد اهكدنيع# هتباهمو هتلالحو تيبلا ْ
 واح افتانشلا مع نمل ناميظعلاززوفلاوب ني
 ةاجلالاوح | ايل 'انهى هلأ طمدوقو قافتال ان ةهوركم
 مك ناسب بالامىؤنل و نامزلا انه ع دل
 ف ا اص يريم ةولص مال اهيلعلاق ملاملا
 1 ماو! بلال دجاسملانم هاوس ايي قءلص فلا

 ىفجيو ساو ءاوس امي ةواصنل ةنامؤبوضف | مولا يجمل ١
 ءاتتاىشاملا فلاته ةهسحرك وك نشمي ع تادايعلا
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 هانبساح
 ١ ناعبر ١ طعرب رع ةعامك

 لاس, واذ [ولا ةئام ةنسح لك الل تأنسح ناو وساق نبا نع
 قلص تفلبن كد تب شافت كيوب لاك ول يمبلا نزح
 روش ةثسو ةدس نيمو ولج محلا يلا 2 حاد
 ةنسو امر دولي خو ةلمو نوب عولص و ةليل نرشع

 لصف ايرككامو لابلمشعوررش١ةعستو ةنس عبورسو عبسو

 و حاسب زول | قولص لضفت عامل ةودص نا ثيرح لا هب ارو ام
 7 !نم مالا ربما ذ ةدحاو خلص انملك ول و ةجرد

 اتؤدنسفل

 رويسملاو ّرحاو قلص تل واعر و ةجمد هن امزول |نبرشعو
 تن اذاو هاوس ايف ةودصج لا ةئام نمؤضف ١ ةعامجدلب ماجا
 هيف ةدحاو قولص نم إضف !مارحلا بلا ' ةعاجلاب ةدخ و ةولص
 لضفاقعاجلإد هيف ةدحاو ولص بوك قزم نرشعو جبس ةعاجالب
 ىلا انزع و مالككا نعبد ق و ةتجزولا نيرتعو عبس نم
 قزتلاوت انصح اف يق بنار عسر معلا: ءاتخا

 ١ انالاروبورموصخ ىررشلا 2و اقلطمومرل از هجن ابعدغل
 . وا انزل امل وابو | ةلمال جسنازإروا ف ان إبل وشن نإرشأكرص
 فووزولا ناصح امطرس و لثيلل بحول اوزقل اوب و اكد رمعد

 ةمالا عاج برت اههك'نموببو عسل انت اشا زون ذ قلاع
 . كيلا ناوتموع ايم بايآلااَعا ثداحالاو تا.1)|يلعشد

 . ةرآلاوابنتلا 2 اونعل تاشلل تالفافلا انما نومرب
 - تالفافلافت انعلاك ١ ثار ا دومرب موف مظعب ازع ميل و

 . فذقات 55

 ظ الجو ةولص نأ
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 ظ فلا امو حلاب اسلاك اها ةرحآلاو أشر ا ةاونعل كفزق م
 ا وليكو مربونذ ملظعن ميللع بارع مرو ران 3

 مالتنلا دع ونلا# اوز ا فرق نمربوصخم لتع و بتي
 الوز و آلا كيب تلزل يق و مل ا

 هع زن نحلل اكو سلي دبا لاذ كوز و مالشل ا هيلع
 :عرابااب م م تادمحل ا بومرد نيزل و ةروسلاو اولا الا
 ”وشلاودلملاه نتا لش اف «لرولغ هننان 'افموع2 ا هاريش
 اولا تاؤيوملا عبس ااونلدج ا مالشل !يلعل او ثدداحالا انتا
 ةلاسلا نخورعتلاو هنت اد لاق ع ام هنت'لوسرمإ
 أ ماونزلالاملككد <” نزهنو فحزلا موب دوشلاو منيل ال امك و قحانأل اهنتا مزح
 مالتاعلافو مص ىر ارجل !هاور تانيؤلا تالف افئاثانمحلا
 ةايةن حل حر | 2 هنت ةسبحبب يمل روى شن ءارهارككن م
 ءاولم فز نم مال اعلاقو ةزظل !هاىرر يع لاق ام ةافس
 0 ل و عود ّدحلا يلع ماد انّلاب
 هلا وب هن بضوا دمها مودل هببلع منن ووك اهعرمغو مص
 عج 1 نالرلحالف انزل غاماد
 ولم دودريذ رزعب نااار يغكولم ف ذف اذ :١ نصح ىبل
 كالا تاطب 1 ماعلبل تعرف هل مغر 0 ورجت يو

 ' الوفدلق ش مقا اسري للاوف يان انابو وتس الإ تاافف ١
 تمومهس راورعلاق هتاوال تلاقاننؤع اونمتعلط لب اهلظلع

 مديل كاهوالاَو ةهاهاو ار عاما تو
 مال يقلا موب اهتديلواهتر لج انز و عاهنم حلطب لو ب هشازأب
 عضعو ا اسعاف ن نوت عادلا اور ! اشّرل ١ 2 قوم فحال
 نويكنازتعف بدار فا غ قرع اك مارح اوك وكي اصحاو
 لعفان ني يعل الت اعافلاب

 ين يس يح وو يوسوس
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 ظ لوا اور اعلا امرةمليال امراغع مدعل امي الو ىرلؤمل ايدك و
 ١ "نحن العاموصن قررروف كنا لاف غب مشب ن اصحالا ظغل ل ال

 . لسالاطاركاكرئم ا ادب نحمل ةيغرلاوريارطا ى1بازعلا زم
 | ١ لضحيتملف اكاد مالتتلا,يلعرووعل نصحك نيل اهلا نال
 0 فراؤلامضناوراول/ كيال الف يفمل مع لالف نال زع نيعلا طارتشأو
 ١ لاق فعلا ىواطل ارش ءو تك حهنال قريصلاو قداص يف
 ١ ةةدك اعف ناث هع وس و امن الو ةيرغالو انلاب ةءارا نطو
 1١ ريغ و ولاذكو فذ ف لعدحالو تلا طقسرس هلا هئلارئرد
 ١ هلك رتظو ولوردلادع طقس عيغ نيبو نب ةلشم تر امو !كقكا
 ئئداذا ىرتلادعطقشنال:تفوم تمم ه4 كار د هرمز نال

 يوي تاك ناصحا طقمسالو توج /ءتم او/ر فيلل لاح كة
 ١ ىاما عاضملارنيتخا ىب ورتما نطو اذااكامحا طقس ةريؤم
 1 5 ادار مورو يل دول د حلا بع ا عيمج عامج ١

 ظ هولبال اررمرحاو رو اذ اف تام ا بوهرد ليزلا و كيووو تن
 ىزولا ةملح نون امئوبو ١ دعوا يك ركلة كوب رتل اجو

 دضوادنعسشملوا ب(تءاوس اّريا ةد يذل اشتالو هرغل نصن
 وغعلاو وجل ارا ا فوزقملات وهل طجو ةبوثلارع اشتون وش للا
 - ةلنمل (الوراؤالإغعوجرل اباهلطبناكو تول الطب فلاح مح
 ١ ةناوظنلابو تول ارسل والا لاززنل ايف ربعلا قحو تمدتا قحرش
دالك دورملائم هغفالخرارقالازع عوحرلاو ونعل ايل طسال

 ظ 

 ١" وفعل جعالو تي نا ]ارضك مزغؤنال هز زان لغالو ,طوتس
 ١"  ةلكيعم عخادتلاب ف ىزجو (ندلعكروبالو طع مانتعالار اوك الو

 ] ان داغتلابم طب ال و ىوعدل ايف طبل سر بعلا قح
 . * كلاؤالارثبيف عوجرلا عمن الو الن اس اعهو رتل مّن لمن ضاقلا
 - ”قلوف اشار اندنع قتدنا قحببف بلاهلا ناك ن (ئال رك ضد امت

  هعلا ١



 ه4
 ١ *|زنئا] يمن هوفع نإ عثوسوب + غو ةحابالاب تب الو دسعل |ةح
 ث12لاو دبعلا قح بن اهلاّن اني ايم ضجس لاخد هاما . عسل ابق عوذع جت الو اب اراعتنتا فج انلق توك هب ةموصنلا
 لئاعلا | ىبلو سرت ءمصمل اهطسبس ]حن ان اثكى بلو تايرنفلا 2
 للان كتمعالاق ةشحاؤل ا زعاش ارم ورث ابكا م هل او فقل ارم
 ابرلا :ملاب العمل اونم ]نذل * شح اهلا عيش نانوتع
 لميالاشصلا ةغ بهار هوه المتن او لمس منت د ةرفالاو
 ةملق كسب ارناف نيعلا ظ محن نا انيلع بح ثا هلعاو هظن
 لاقام نوجا مف اكلوبم | كلش [رعا هكر هاا ذخ ذأ
 كك رح ١ وظنعو عر اصب نم اوضه نيشوملا اك اعتدنا
 داوي [ىؤ مكر اضن ) اوضهد ىاتلص نمؤبق ءظناارغال امال ا عيب يعم < دا
 هةاظنزيو ولغنلح الام ظن ال ناب اورما |مناد_ظاللبع اقفل !بجيال هال الص] ممل اضهن نيروم ا وريغنياضقملاعال
 نال املك ةيلاحلاوب !لاق مرماججا تككم ام دا ههج اوزاوعالا
 ىتحر انديه مبد ار من اه نال اعنوح و ل انزل ايعوهتد ىرغل ظفحم
 ايف اًذاه ةنالا ضني : ثلّمان خ ١و0 دارهم |ل اف هيلع طل !زفن عشنا
 بدال | اه ببرررتو هيبنتو بدأت ةرثردع ناعم لذ ارضع جم
 لائشالسديملل ليازو مهراصنانماوضشه نيتمومل ف صصص
 لراوت ال و ع. بدالاقيّتس نوييسقالاو يدب بيدد أبو ديشسل لها
 اهتغابز ماتو ةتككلا نعمه اه ةزحن !.لوثل ثلجي روضح 0

 ىلعقلطبو مهل كنادكذ متمعب_نلااماواهيف ام اهضام ناف
 ةرايطنا ةويون او ميولشلروط امك ذ نأ ملعا تبنت و ًاصرحا نيينعم
 لاو وكل او ركذ رخل او مهر بخ هت ادكذ خاثل اش رطتل ١ هيكل
 ا[ ذوزولو ةعاطإ نات لت ]يهتم ارق ها اع هّبنعو ملا

 ما لح د هايس 1 وسي ع سا ق9 1 همسسسسصسلما ببيسسسلمل ل د

 موس د 2. معصم ل تحسم تمس ١-ما 2-2-2-2

 22 كابا ووو حركت يربو ريع سوس حس ووو الرج ل سام

 3 ع جد تح 2000000095950
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 بجاش

 امااولخن الف كيسيا] ام طلطنت كرات تيشر او صم طفت ل تار

 النك بلق قع امر وريساسنذف تزجت ناف مارب ل عيع وفن نا
 ان ظن اظئارسملا ادولف عملا حرب يي
 انو احابم نو ناو اًديا,ب عفتشال غابتل ا نهب ألان اكهبلق
 ' لطقتا] ّلعإو بيب طاوالاوساوس ولا كل ءا يكن هش

 ةاانا مالتتلا هيل عوبسع) او ىنملا نع هنو هلك بكد عرعسم
 هونلاوذلاقو ةنشن اهبحاصل امدوكو ةويشبلا رن ١4 عيرزت اهناف
 تناولئاقلاؤ حارقلو نامدالا شغ ناوبشل اش من وب
 كيلا ظانملاكنبمت ااًبوب كتل ابن لملك ط لس اذا
 " ةومف ردربيلا اماورب اص تناضعد نعاملارد اف ثنا هلكأل
 ناعما دنا ملي ى2لاقو نوع اممخ تان

ك رح اولصا ديف تر ماهم فاخشئم ارنز ريكو رورشلا
 بان

 ماهس نم موئسم مرس ةباملا نسال 0 ١ بوبلل !ماهس نم م ىىسم جرس ةءاملا: تركهااذاقة  ,ةنلاةامالتلاهيلعئنلازع ايور ام اذلارصالاو عتمتن١

 اذإناوباع وقم و لع بح يش انهو هبط نايت ((دباعلا
 ل ةونصكرلقلل ةوالحو ةدابعلل ل دع هينبد الام ظنلا ع وشتما

 حج انافغا نموضع كنت ناكل الا لصالا هدف اهدك

 خان هطنغو ,توصت كد للقمح همف اذام لظنتوا ىذ
 الو اننو حز شل ام تريل او (هروصقو ةَنِطلرْص ارم ةئيشملل
 نيملاعلا تركن زإ) م ايئا نيعل اف هاضعالاوك اس 2: نك د امئالا

 ةزيظين ئشل قيئخ كد ربلاو اجا ةماركَ رازلا ءاديلا

و ةدابعلا و ةلح ا دحو نأوعرتس ةدابع عط #4 هينا
 !ةنل

 . :ةلالومالا ةنمذ ميكى رم و ظطخو ناصن نا ةمارتكا ره رض هل
 ازمه ء ةنؤملا كنك اهش !هاتلل نزح ا اذا | قيموتلاّنإ و هيتاوزضنلا

 وب

 00 ف

 ا 0
0008# 



 1 ع :

 ظ '؟ “لل اعلا جاهم و وف نازل مالكن١ لباد عفو ىصيتتو
 َ اهتك نا عسب كى وو رظن لحال اهو' هينع تف نم «ايحتملا 2
 6 720 حمس آول ١ال وسال انآللا مونت ل ناعل !١ تاركذو
 ا نمشي اهفلاو ِطملاو اويل اورضر الى - 3 ايلا ارفلادآملا ثيبلا

 ظ لينا هكمالملابآلا تاومتل انما كلذ نمش موب الورفلاو
 0 َ اعيتش ثلا ورتدم نم وحول داقت هرت١ ةعبزكر مك دن نذاذ ا ظ دبلا هاضعاطارثر اكضعبلإد هس ىضعبلاطشرب: حاولا شلك
 / آل دامجالو تايلالو ناويحالو ىكتالو كد قبب مله كزنلا
 تلا ةعمبلا نأ ديالا ة رو ىكدر و ةونل نا غل هنعلبو
 مج م غتشو !اوقرتت اذاههنعلت ناام١ سال أ اه حماك
 ا ناورمل ادن تود جحش زكرإ مغ حلاملا ةادرو ىذا و
 ظ ٠ 0 ل انلاو ةافملا ل
 دقو تيمكلملاو فكما اه حيو عىتجدحات ظثى ماعلا ن ايبا
 نعترف اموععو ة:ةطل ميتا بتي ناالا هش كلبا
 101010189 ير. م كيان هنيزو اهني ى هيلع جون نا هقاوفراىئتسالاب
 1 طل : © الوز وو زل ذللك نال يعا ىفر لعل مالتلا هيلعلا ف

 ' قدح ا هاور كيلا ككن ريو دهان كك اف ةطنلا بش ظ
 ا جزنلاو ناشزت نالجزلاى ناينؤت نادملامالسلاهيلعلاو
 ْ بلقلا ناوحهكال |مالّسلا هيلعلاق و غمغم دمحا اور رد
 نازي معو قيربل !هاور حمم اهسش ناليشسلا و لا ةطن نهأمو
 لولو عكايمبا ىضنتل مالتلا هيلعلاةىرتؤمىتلقلا
 ١ .مالشل اهيلعلاة و ينجو هجام نبا هاور/ لاجل ا نم ءانلل ا ليوو ءاتلانملاجّرمل ليو نابدايب نائم وألا حابص ضاه ١ مالّيساعلاقو للا هاور كجوبجو هتنا ننس د مججفرش
 00 لئارسى ب نابروملا ةريئتلاو دنآلاىيلعوكراش اوبراسانلا اهتا
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 م(جبلا

 . يممنح | هانعم ل بقت برغل: ضيلك تعوم و حورلاب او

 /اوبلع] خيدال هاضمو !دبلا ىالهك كالس و نيل ! ىلع

 | ةلمملا هال ظ

 ١ ةهامزاءاوردجا ىلا ةاورتختو ةشلاوع ءاسيغبل تحل نول م
 ١ املا زعل لاف ءاتلال لوخَتل اووككتأ مالسلا هيلعلاقو
 ١ [موبعكو وري ازيع حلا يظو ىراضعلا هاوز توما لف تياق ١
 ظ ابا ةيلطاوب | بقو ول انياو لاو خالاكيللا نمو موالاضاوب
 ٠ لافطقف ةجوزلابقزبقو طقف جوزل ابرق ]بق و ىلدا نعو
 : © ارادب ناكاذاو د ناعم الو تملد ىنعد هاؤم رسوب ١

 الاد جدت اهبح عم ةداملاقلخ هادانمطبنو تولارزغ اك
 2 ىدؤْنا ةانممو !مجرلأ توللا)!ىّدَون نامحالا هحورلع

 ١ لاهي لاعلوخرلا نم علم الف ةدإ نم معجوببو حدْزلا با
 1 ببدح ش طرخب وكرحا سار ءنيعطم نال مالشلا هيلعلادو ثولملا

 | ةيلعلاةوويغو خإرطلاهاور هل ]ال ةب|مارتنغ اء )نم هل ر بخ
 ' الااجرالخام عسى كذآ اوءاننإب ةمخلن و دكاتا مهلسلا
 وانرطب طلسم زنخالحر مجرب نقل وامه ناطشنملارهدألا
 ,ىن ثدح هلإغ الة لعلبكتم هبكض جز نا نم للريح ةدامح
 ل كصب رم نضضغب تانومال كو علاقو ةلمطل أهاور بيبرع

 نيحورخ نظنكو لاجتلام هيلا ظ تلا ع الامال تطشالف
 . وانإلا هروطتلا ةالضغلا مرتو انزلا نعظوُتل او ارش اب

 ماعلا ةلاق قبل مععربخل قيتعر عررطنم ال ىا يسن نيد
 ظ 0| ماعم ةنتحاننيزاجو ةيزللو دينزاإتازا
 : ةطرقلاو ىصعللا ةداوشلاو نيلحرل ا تاضخلاو لاغلخلا
 ا 0 ا اهل زويل و دعا 0 0
 -.يامالا مع عيل عضاوم ةييزلا مدار زبفو اهيلاظتلا

 2 دارا 3

 َ نعال دنع عتس ' ننلاقن مامالالاقد توملاالاايمرع

 ظ
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 | م8٠ لافقرباطنلا زل اني معه الع نلتخاو قه اطلا ةليزلا مدان
 ْ واييرحو لا ظبي نا ىدجالل روعو نانزئكو هجول !ىب ةعامجح
 ا 7 10 يو وص 0 0 ظء دات ا|سانالو ةوبشس اهيمكو اههحو اظل ءانواهشك
 دل ارك ةوركم ىرخ !اهعم تاكو ةّينجالا عم غول اىتقللا 00 ةيش وو ةنتفلا لا ىدل الثل اههجو فشسسلع ةتاشسلا عنب ا ختتلارو طولا اك يرض ايلعءانتلاو ةداهشل١ةلاحالال

 لومي الا ن2 ارعو اهمرق طا ظل ادؤجب الو بق و مدرمتلا
 (عارز )ا ظنلاعإين اوت ضسوب ه١زعو جملا ضب تيطفت 2 نال
 هلر ع ال ءاضعال رج ثتناام ادعامو ةذاعاهن وبس اهنا اضن
 اهب ايي ىارو ةيزم الخل تأت نممالسااهيلعزوندل يلب نا
 ةنيسئاواذااذجو ةئتتلاموبرمج هثكىلع عيضو ليس اهيلاوسل ٠ ةيلأء انك, تم نم مالت اهله او و ىولبل ١ ةررورضلا | مارغنال ٠ ف . ل ادودول خهشلا نم نعاناو اويكو اهيرجو نتبع نا زوجي الوزيجول اة انكر علا ةحماصم ىضانالو باسل ةحلاصم هوبوبلزقلادل لع لالي ائيبم هاكاذا مالفلالزاونلا ٠ ةوولبزلا لانك ةينواةع الجرب ملام اظع وج هل ياتىنح
 زوين تملا ز او لطم هن املاص ال ةنتنلرطرمتلا نم هيف أهل أ اهنوتاحم هلعال هننوعو ا اهيلعنم اثال 08 ناو اهيلعد ا هنيؤم نما[ طش هن (كاذا ازكو ةنتفل اب فوم مايعنال اصيب سمي |,زخاصم ىس[ الل ىرئذش الل ةروجج تءاكاذ ١ اشاو ىرتشت
 0000 ءاهتكالا 1 ىدوتف عاج اذ الم دعاهم ال تاشلاىتمىرتشت || ر'ولافر جار تم ىرتشمال ناك اذاخ اشلان12دالادهجد» ا ريغشل اك ةزئنل ١ ةعوفولا |ببس اهتم هوكلال ىرتشس ال نك اذا أمر ىحل ال انزوم امسك اهدحا نوككع ١ ناور و نينوهأه ئريبك



 د

 نال اًرمص (ضرحا نه اذاام ىفالج ماحوبو نيب احلادحا نم
 ةلراربعو وللا انك تيبن اجلا نم ايش الالا كتي الدال
 ١ عضوم ]طيب الو اهيطكو اهه جو الظن لابرل انمئينجالاك
 ا ىفاشلاو كلام لافو اهدبعاهب فاس الو ةنطايل اهتز
 ١ مهثهاطن اولّدتسا همه ال ارد ا ظنكأهرل ا هظن هاا عجب
 ا ديبعلا و د ءام الاوقنل !نانرزعي ارم او نتيمامبا تككم امو نت

 ' اًلادروتلا ةوس مرفت لل يملا نيريعسو ريبج نجررعس لاد
 ا رس يرام ىوس < نم لا سور وكر ١ بود ثانال 5

 ١ هبل كك وهنا سلو ةوعل ارحل دبل
 ١ هكروتح ةشلا 2 تمن خازوفل اء وزؤفلا 2 لمنح ا كرا
 7 هاوض ةدوسشلا 2 وننعلبر غلا ءو قفرب بَل نشك
 1 انوك نوعلم ار ولفزملاورط ال او مارح ةروعلا نشكو علا

 | نيام كوس ةءامماى ا ظشن نا ةبزولا وو وجر كعيتكور
 و ةوهش اهبدق ون اكن اذ ةوبيشل تنم ١١ذ ١ اهتبكر لا ارترتس

  لتلاءاقلل جاب ورظنتال نااح خت وررتشش اه ااينار شلك
 - ناف ةيوعبربلاده هاف :بكرل او تسلا نيب اذ ل ١]حّرل ال

  اذكدحا هيلعرككت لو رح ١وراز ان قاوس ال اذ وكرت لاحرلا
 الابل اكشن افصل و !بوبجلاو ءاهتمفلاا وع هل

 نونموؤمر وكروص و ومر امر ١ نم اود ئزمومال لف كتووتل
 - قيلالوخرب س|نال غال ارئاوف 25باطنلل ارهدخ نولخدي
  اةليورجلاو يشع مخك د و محلا غلب ملام دال الع
 0 ءاتلاوعم كدامن اجا ةيردموتحسا قاتم

 ناكنماصاملاورصوسنل ءالمن اضل او ةلشمل انمال

 0 ل نيب دام تين يدب ناي ]عالجت ا
 | ١ كرمال سانا نب وحل اويغص نوي ااملا اهيل اظن نال
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 يو اها ءاسنلا تاروعلعاور ران ول ْنيَذَلا لنظلاو اهبووتل
 يزل لب لاو لش لاجل نم بالا و امغنتساتل اوا
 ناي || وريسلا حش وببو لطب هتف امادءانل أن مسام كرد

 ىتمخإبل و بورجلاوب ص و ئتعم اوه زبق هد !ما يت
 مجبراصسانماوضهن اتت يوكو ءاششملا سيال ايضالاو ونزل لافو

 “ديب لا نإ جال ]حرل |نم ه6 نم لك وئنف هب نخأيك
 ايحرف لا نت ادارمدق ل ارنرق نيرصتل اوظنل !دكال او مدزمل زوي لخص ن8 اذا الابل لغن نا ]عال ةنط اهلا نيس
 م ليباوكرحاةلا اذا مالبشل ا بعل وقل بدابومل نككو حابم
 دوملالاظنلا نال ةريعسل ادع ن ادب الو عاطتسما ارلف'
 نإ ل 4 بقوع دوس ]انتل اغلا ن موفد لعل اثو نارستلاث دوب
 فو تاما هش ن1 5101 وشد اهز عاتي ا طررع نب ناك
 اءالاو ف سوب عازعو ةدزل انعم نيصحع 2 عد انوكرل لقال
 بحرف ىب سنع وتم | عفر تبم ل جرل |نع ون ”ئينح ابا تل اسم
 تالاؤرج ال اظن ناوججنال لاق اس اب هكذن كرت ب يلعب
 لرااظنم ناب سالو ارغب نال[ ال هيلع نيبو س ةليشسلا
 و عاصر موا بسب محمر ن اذكر م يرن ا عضوم ملا
 ق تاو رضعلاو ررضلاو سارلاوبو :شرلاوض اومو رررصل ؛
 وثم لح نيله ءظن لح امو يدخل و (ررظ و ايزطب اظن اذ
 او ةويرشل ايغوم١ ن١ بايشل ادار او الامه هربكم يل اظنلا هكا
 لازال او ]حارس اوظنلا ء احل ناو ذكر كحتر يخل ١ ةلولمم
 سانلاةونك "يحاصر صخربك ةرورض ضر اعضوم هيلا ظن 2و نزل العةدايشن ١ قلنا دارين اوي هللا نم نانا عضومب لحا طب هااضم اوس |ناذو ةه اعرف نن ناب سأرآل و باول اع
 ضم رمل |: ةاو ارم نال ضرملا ن افنحالا جضوم لاظش اذ



 كلنا |تال ]يال وشومن ةح هدا "تاما اما
 | ك0 ةزع ادب فاي مل اهاعو ةرا

 | ةلوو نما اموص/ضْعو ةحزلاىوس رطب ةوير
 ظ اهداظنو العبوس ةدم الع ةدارشل امغ 2ل يعد لحر و فملا

 | | بس ]خيب نايحالروجيالف بسلا مالغنا 113 هل اهاهشا
 ظ نوب اولخدت ال اوزمائل ١اهت ان ىيووول هالزتس ! ورب رمغلا

 مطاع روتب ليو عارقش هاوس اتش وتحمتوب
 ١ اعرمض الو جزرلف عجب الإبن نآف عمرا هدؤب منة خدا
 2 ده اثم لف اًذآف تاجاحرس انتل ناف اًمزالم بارلا
 ١ كايازا بايل اش نور الذ ئق د 1314 زاح ا ظ تش ب ايلاولع

 | 00 لال جوش نادال عا ةووم بابا
 ا تسل وتو س أول او عارلاو قالاو ددقل اكمل |رظزن ناهل روك

 ا . شم هليزوم) ةدوجاتل حماوملا نه نال ةيثلا ىاخن او ٠
 كيفان وشل الا اذارتلا» اوع نشل نعاي ت15 ةوب روم
 1 :رملاتاوذ ةاماج ,ةرفاسملاو ةولخلا]متو ةرو | كلاوزتلا

 5 اناكمالشل اهيلعلوسرل ادارن ع تل او ل عيب

 1 طق طبل ادام اولمت لو هناا سال انممغ

 ظ ءانكهتيحشو ههانز اولوتعالزت امد مكن
 ْ 0 اهبقلب نكلو هب توشلا عقرو همس ان

 | دهلاباذس مرقم اش |روقن اكدمحا يو روم | لو لا تخل
 | دحإ آب نيرثدل اهيشلا هلع قزم ارو ىسبغأب دورت |

 دتنا هاد اناك هدا نإب هورقوبو هوؤرشمو هونغ نا ساشلاذ انلاز

 ل تااعسلب هتان. دان قاب ارسل جاوف
 ' ملسررث اس قتردتا ىدانرئ و َت 3 و

 ظ منو مالشل هيلعانت امورك اب د ناب ل
 ١ مداي :

ٌ 

| 
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 ؟ كرار اياايرشظعت شنب هادانلسدجا !يرؤعاب بدال
 نولوقي ماوعل ازم | ء اكشف هسح دادن ءهد ايعل ترق زهد ظ ذب
 هائل اع هدابعى زرق ايرث نال قافئال رح انهو لوح[ اب

 لري ملام عوتلل رتل او ضمد هرضعن سس انلامارثكم السل ايلعيتننل
 دهحا ابو يزعأ ءارنلا ناوج مدع راهن قضت دوف الضرع اال ظ

 دعا لوط مالا يلع جا مح زعتاياورلا ضمد ء عفو امام
 ل.“ اننو زلم ككل العساف الن (سالاق مالس الإو ءائالاش دح اك
 ريقوتلاو نمت امجو وعمان ان مظعتلا مدع مايزال
 ميش رعارن :د رنه نوموصعمر بعمر محال مثل ا اًماو لاحول
 خربب قفل مرعل ”ةنايرتسيت لاو مظعتسلامدعماجب) (ذعنمرشعت «اونك

 يله ييظعتو مالسلاو ةولقت !شف اهيلع ئلخ ا يبو ماوعلاهاذن

 اهلا ءيظعتلاو ةيجزكن م هاعز ك2 ةتالالع بج ١و مالسلا
 سس اشلف اذ اف هريغد ادن ممالتل ا هيلع ٌمئالز_ مكب الادجوب ال

 هج عاش ص ابدفا)املشلاميلعانزلا دب ص ا دحرل
 مالكي ان هنئارككد قو از كئادن ىن مالسل ١ هيلعول لمظعت فرد
 8 السن ا دهيلعو ب عي حور وءىسوبى داك باز الضخ رشا

 رايطإببلابج او هلاح اينل ماتل يدعو هبا
 لدالو هاوس هيلع حلطنالثل عتسسو داهخا بتجلبهبيبح لاح
 5 نلف الاصيل درت, اي
 ,دتا ءرتم اع يبن ارسل يون ذ ككؤشمو هنتايكيبك غوعتناف
 بلطو هيببح ةبحاعم نم نجي إل ال سوتنالو مسج عابت ابالا
 كريت ارش 8 ىرؤحالا بانك وكما عرعلا نيركيوب ارث ه امر
 ىلع اهنمركد اد امد ل !مالسلا هيله تللو مس فلا اهن هنناهلا
 نإ عاجل نرشعو نأ لصلاه يعاب ايلا ىتيراهلا يداوي اركد'ءاوول !ةىرولل نبال آو نيتك اش زصننلا

2 

 ا



 ١ قالطازقوتب ىا زدت: «اتداعكيغبق ف مالشل اريل جلا ءاوس نأ
 | امال مالتل يدعي عين /فالط از وع ال و علاشلا نذ ىلع مالت يدع
 ١ ديزننا ليلو عاجالاوايىتملا :لسسلاو ب اراك نم عمشل اب درو
 " اكمال لعوصو زد اجخالازيوم يحتل عندك د ولع
 )اأو دهحا [:او دوج ان أئتس١ ةنج) مالسل ايلعاوت هنت 'ائتسا
 | او صرف لع سائلا دعو زل )رش ارا اناوزلكا د منناوحب ىذلا
 م المف أف دمحا دعس | انا لي بانك 2 ةكدتن' ه اتسرق بق اعلا
 متي صويف رم ا خل م فل ابس ل عم ريع هروملا ةعص نم
 دهحاوي يحس نازل دمحم : : اورج مج نسي يلع
 00 ا .:
 اهل محاد اغم نار ترعب و ريما ةغدعد قارمعل الكا 2روتستس
 ارم وتس ناني نيد امحلاب 2 انين سك هتهائيعسو عب طه أمم *(رعرف هيلعيتش و مرا نع ذعافشم نورت الاو لول قالا نمع نعد
 2 خ١ ىزل ادج) ناو مئامز طبخ دحا امر, ى تيس نيج مدلج اقكدتنا اويبر خان ف ناباعباربو مود اصخ اوي نمي مدي يزرع 2م داو
 الو كيغدحا 4. ى تيس نإ راك كتم حنش كاين الادب نيش و بتكلا
 دع دلالو لد ل ذلا نبش ويل[ خدب الى تحبلبق وعدم معدد
 1 مالَسِاي لع هدوحو بق اش نارا مهريميو برعلا نمدح !؟متس مل

 ظ /ةنأنبا بعلا م [بل موق ىج ريع دش عب اين نا هد اليم و
 | قار رتل اسري ل بكي يح عا متئاد وكب دحا بوي ن'* احرك دن
 ذارحا سر لعروطت د !دحا هل ابعد وا ةْوْلا عرب نا جيس سلك
 - رمالازلملا 9اراعد ةمرؤتملا كلا: ةدوجوم ا(ناربق اتم ةمخا اه "كو يذ عزازبل و قس وهيل كتدت خلص لنارس الإ تنغىنحئمأ
 ١" نميطريمائلا وعن ةزيشدت و ىكم هاكك صو طاهنموكدو ءامشا ١ لوي لوس و هيلعاقت هنتاي هنعكوررؤ و لعاعتمسلاو مهلا

5 
3 
 7 هدب
 ا



 ا

000 
 لوسرمالسلا هيلع: ات مو لس رب و ىد اهاد صاح ايم
 مالشلا 2ع ولم اهنا عمامل يتم :ويملاو يحلم الوسرو ةحازلاوسرو
 : هتتارعو مز أ ةرترملاو طور و ريح ووجب امتد وبس تلا عزف

 نم تءاّحرخو ةمجملاو ةجرت اين ى يللا نو :بوتلابن اتارتش/ن هر
 وروثل اكابركٌد امىوس غرك رع نآؤل :١ اتسم مالّسلا يلعب اهلا 6

 نيبلا قالوبهشلاورهاشت اوريثبلاو_ئملاوِرْنل اورزرملاوريثم او شبا
 نيملاعلل ةمحرو قدّصل ا مرقو نيم الاو محول !نورلاو ناّيشلا مت اخد
 هنركاو بئاذلِإ : اهريؤتملاطزرقل او ؤثولا ٌميرعلاو هنت١ نو

 اهنم يجو ةلبلح داعمو ٌةرُثكف اصوا :هنتاعاذو مالا جدلا
 دمال الط او هلوسمّبداحاو ناس دكر رقتملا هدساشك
 وسجل ووس اقل اواو تملاو غطصملاب يمسك يفاش ةلامح
 نمبملاهرع اظن او لصملاو قتملاوحنكملاو حيفشلاو نيملاعلا تع

 نسلم اماو نيلاسملا رو عدازل ورسم ىداهلاو فرصملاو فداشلاو
 دوروملاض وغلب حاصو نمل[ بلح و تتاح و. كلا نعل داق

 راادجررل او ةلضفل ١و ةليس عللحاصود, ملا مافملاو ةعامكلاو
 حوش

 وق اّدلاو قبلا بكر و بيطفلاو ءاوقلاو مامللو عدلا بحاصو ع

 صو هراصربلاو تمالعل او هالو ناطلسلاو ند !بحاجورئبلا

 مو ديل ' و طوتملا تكلا: مالنا رلع يائس | نمو نيلعنلا و ةورحلا ٠
 :لاتبل ا نككا 2 دن اربسا ا ا <

 هابرككامذ د ةرئبكتككا ع ئارس و ,فاصو)# ذل كت هانعم نامزام
 و,زومرس مالا هيله اةيرح نا ملعاو عتدنت١ اس ناونقم |هلم
 شاك |ّتس أب ٌلادذ دنع كذ ومنارح 20 اكاكب جاو يظعتو عرف ف

 0 ميظعتو نربعو لأ له أعم و ترسو ملسو همم اردو مش دحر كلر زع
 و | هركو ىتم نمؤم لكؤعبحاو ء[4 ولا عد لاق متبىيم و هيتس ما
 هلالجاو هشيم 2 خلو فيض ورق وو عشت و عطخت نا عنعركد
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 دقو هت دنت١ أثبدااى بّداَيرو هي دد نيب ناكوكه شن بنخاث ناك
 . مالتلاهيلصتالوسرر مم أامظ انرزمجابانا كفر
 ١ الاول وص قون ككاوص !يىنزناللازن اًموق بالجوع | .هانافرجلا الص لوس خزن ل نينمؤل يما اي مام لان:
  ةآلابزتالوسر ربع مهتاوصاحوتفِج نذل نإ لاؤو اًموف مدمد
 | ولفت ىهربككت ل جلا هلى نم كلن داب سلا نا لافخ أوف مذد
 يضل اركك اذا يضر مام ء اكد ارح هنمرخأَنيم هتمرح ناو
 ١ ةرئامإعةرككا ال ثنارام عتينارول لاف ىكد قامت ل اشف 2 نس 0 5 7 ها 0 | هتالحؤ عبد بعصن حوحو جول يفت ءالشلاهيلع
 عيزتسنر امال هاؤلارتس هاكر وكملا لب لزم ىر ١تنكدقل
 درت ليؤعج اكر | تنكر يل و هجرت ىتحوبي لا دبا تدح
 همالشلاهباعوبللا عنعركد ١و اه مّشلاو لاكش اكك
 ةلزر عيا مالتل اهيلعهتنال وسخ تح هب أراموّرص ١
 ىلا نشف مالتملا هيل هول اركرت منقل نينجإ اربع 6 رئلد
 ١ لوسرل ةببه هى هنا فجدقو مدل اهضفزن ماكنا
 : 7 اذافرايزلا نب هتاريع نيماع ١ ككرئلو مالتلا هيلعمنلا

 بهَلو عومد هئيع 2 ببال حوت مالتتلاهيلعوبلا عنعركد « نأ“ 8 يل *
 ٌىبلاورزعرك اد و مهبرقاو سال ءانم !نموهو ىرعهزلا
 ناوفص ١ تيكرترل ,ةئععالو تكفرعاو كل كى مالسلا هيلع

 اليك وبل اكد اذ اذ نيده جلا نيدّبعتملائم ل اكو ملس نب
 ةلخاثيرملا حمس اذاةد انت ناسك وكرت و هنعرس انلا مونت ىتح كب

 ضعت اهو نكت العر فتس الشيم عايش الاو قلفل ا ىالب لا وزيوعلا
 مكب ١اوعفرت ال لاكو وكل ادوهرما ثدرملا درق 13ازلَسلا
 هكى٠ل ردع ةاصنال نم كرك هنا هل ٌةأشو يلا تيص قون
 ىوراذا ىتن دوعسم نان اكو موو هعامس ةءق فكععام



 تفتر باور هنو تبرج ءقرعل )رو ىّتح برك الع ثول
 وبفكلامرزع تنكك ليم هنئاربع لاة و دجاد و! كفن او هانيع
 هيل ورمصبو هنولر عتب وهو ةرمرشع ةدلس بروع هتعرف اند

 هل نق س انل ا هنع قرئت ورسللاضم غرف امتع هسدح عطِق
 الالجا ص اان اذ اًبوع موبللكتم تينأ/دقل هنتادبعإباإ
 ىلص هنو هرقوت لو ماسو هيلع هنت الص هنا لوسر ثدحل
 هجاوزا نيا ثاهنت او هسَر دو هل اب سو هيلعدنت
 ذاوجّيعلاشحود ال نم ةءارب دّمن لآ ةفرعم مالسلا هيلعلاق
 « لعل رفع: لاف بادعلا نم نام اريك لأي ةيالول او طز شل اع
 مهذعاذاف مالشل اهيلببلا وهن معك ةفرعبود مهتفرعم
 لاو لِع] آمتس اها[ مث مهتمرحو ههقح بوحو فععلكدب
 ريقوت مالتسلا هيلعمت لتس هربق وت نمو سأبغ لآو اشعل اورزعج
 ديفتسنالاوءانْل نحو مهب هانتق الاو حوّمح ةيعمو هباعصا
 باضالاو مه اداعزم تاد امو مهنسرعش (غىكسمالاوومل
 ,نيعرنم لاو ةعيشلا الضو تاورل١ةل حو ئضختتوملا خاع

 "ايدك دس نة ايف مهل تل ناو وهنمدح ا ةيجءاقلا
 ميله ا بوصا وحل عزو تاليوأتل حا نئفلا نموهنس
 مت انسحربرن لبدوسس مهنمدح اركزيالو ىكذ [مامهذا
 نصل علامك ذ دارو اّيتكس دوهت ”ةريسر حو وهلت انفو
 ههنتالوسررتع ثكدتالاق اوكسم اه د اص ارك اذا مالتنلاو
 .  لاقؤوشلاخاىلاوهنيب ءاحرراث ل عانش ا همم نذدْلا
 ... ناله 2ةل لف وهبتسو ةءايشلا زعفد ١ نم ممغو ىلاع
 نيالصاحلاور انك مط بعبل ه”هئئال اف هتنابرذ اكوررف قح
 ةميقلاموي ع خلان دهسكلس ١و أعن هنئا ضبا ةباوقلا ضنا
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 ] بت هل يهم عماو رد نيلث سن ةيدر ةنمل بو رى” نهف هنع#ةتاوند دفان 00 :
 1 م. هيلع ه.شالص اهيف نئاد ةإبرت هقنع حولا هجوحا 0
 ةىتلاعس ةبائتملا مز + ازشح ا هلل اةتطربغاه اوعرنو
 هاعداولمجال اهت مئرسن نقود ف و ناورحا دهبلاع مكن ناوشر
 2 ةةله اللاوضارعالا ازاوح ءاشم كتم ءاعدك جب لوس 21
 ا هعاعبرت ص هنت هنت احا ةداملاناف هداريقب موخرلاو 'ناحالا
 | "غ/ةببك ب مهريبك اريغص هاعدكت ءاعد الوعل 2-1 5 5 ةبحا وسو
 هنا لقا هنباجا مالت اميلع عمارمازك اناؤ ىرخا هدربو
 د هنن ةمعملا اون لاف هنعيكسءامو ةوذخت ل وسلا كت ١امو
 ثن] هيتس الخ امس نوبه رد م ثع ع نوؤل نع نك ذلارنعإت

 يذل اواميل العمه صي و |اشنل ام ةنحم ىاةنتن
  هيعل | ثاوفو بهل اي أبق نم بنلكان ا هعاو برك
 باو هتاونع بالا هلظعاف تاوتلا هىدعوب ىزل امام
 ىااًازث نوككفوسف مت نكس ئت هتالاقر ال2١ اروع
 بيزكلا نوكيىئملا ]هد ةلاح ال مكقبجب از كتل ءازج ثوبع
 عضال هلهب ىزاعيّتح وتل | ٍطس لو بزكنم اًمزال
 الح نوفر ورعب هتنادبعىور ون دوبزك اوناكاع ميلا نأرع
 قرشلالاَذ ةّنِمل |هام هّنارلوسر ايلازن مالم هيلين اءاج
 لوسر الاى ٌمّيِلِل حد نما اذاو نسا اذ اف :ةيريعلا قرص اذ١
 لعكازاو فكر رجم اذاو يش دنعل ! هزت (ذ ١بذكلا لامر اّنل امام
 2 .ةافقرستلاب مالشلاهشلعلافو لمحاهاورر اًنلازخد
 . فس طحت ا لاؤن الو ةّنجْل ل! كرير يلا و ربل 1! كرم, قرّصلا
 لاذ بزكلا و هككتاد انبّرص هقثا دنع تكى تح قرصلا يرن و
 . 8 ظ بزيد سلا لارئامو راثلالا ىدهءرومجملا ناو رونلا لا ىدمي

 1 5"( ينس و د



 ؟ (* ركأوةياور بو سم ىراذنلا هاور اباّدكهنتادنعي د يوتح يقسو
 نئشلل مالت ١هيلعلاقراذلا : او يول ا ىدبمهناف بزكلاد
 مسم2!لاوورتعاو خودختآيصو ماص نو قف انم ويد بص نك

 ىلعدوب !هاور ن اخ تت اذاوىنلخا سو )ذو بذكث رح اذا ٠
 و حارملا عيب وح ناهنالا عز صر مل غل سال مالنا هيلع هو
 مالسلا هيّكعلاتو نيغو ذ لطلاهاور ان ناك كو ءلملا عرب و بذكلا

 0 ١> قيطو ةزيظلا اور بذكلا و هناي ار ع ةلجوع نمؤملاعبطم
 هل بقوه لاق انابجنمولا نوكي ١ هنتالوسر ابق تيار هد
 تركع اراشنل ايرلعلاو و كلكم هاود ال لاق ابار مومؤملا نوكي ١

 هاور بد اكمل |:ىقرتصم كلوب اثيدح كاخا ثّرحت نا ةنايخ
 ينل او هجولادّونِس بذكلا نال | مالنا هيلعل فو دمحا
 لاو قررل رمق بزككاو باور و ومغو بوبا هاوررمقل |
 هبداحام نان نم هنعككلادعابت دبعلا بزك[ذ١ مالا هيلع
 ىلا ضع اقلخنهشن ناك تلاقى ضد شب اعطورغو ىرمزنلا هاور
 موي ئُسدحإ ع عطا ام يزرككا نم مالا هيلعه نا لوس ر
 اىسارغو ميري اداور ةبوت ثدحارق ملا عد ىتح مرلق نم
 يشل اندحا تلا نا هنت لوسر بتلف تل اق ىمر درب تس
 ىّتحاب هكرتكك بزككا ن١ لاق ابزكم كد وج هيهتشل»ي هيهتشب
 تبل ام مالتسلاهيلعلاف و عيعو دح١هاور يزكي نكبا نكت
 مماعب هنئاربعغو عبعو دجاهاور :يذكى زد طع مدل اه ىلاعن
 اتونعات مالتسلا هيلع هنت'لوسرو امو م ١ نيتعد لاقىعد
 ملولرنآ امأ ّلسو هيلعدنت الص احل لازنف ىرفعا اخ اهثل اقف
 مالشل | هيلعلافو قييم او دوادواهاور ةبذكك يلع نك ايش طعت

 هاور لابو بزكسم مودل !ءب فبل ثدح اب ثدحب ىذلل لبو ٠
 ناعبابتي نيلجرب لسو هيلعات هتدا ص مو معو دو)دوبا



 "٠  كلاريشواذكو انكم امتنا ساو اميدحل وني اذل اهو ناس
 ' لاثف ايصدحا انائغامف ةاثل اير اذكو !ذكى ع ونز !هرساد
 مالسلا هيلعلافو هز انككأو متالا ب اصدحا بجو! مالشلا هيلع

 قلتإكرن انااذاو همب مذ مق 2لاقف ةءاحالج,ن اك ثم
 ١ فدحا ابد ا ذاق بندح ن«بولوك هيلعمانرخا اذاف هاه ىلع
 لو ماد اذخ ىلا وينمو هاو اجلب ىتح دش يشر ههجو
 باهل جمونح هلم غربي الؤ كد لش بز عض حالا شن احولا
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 ] فاذا كذدل تلقلاف مد لش بزعقشرلا دوهش هاكاكل الا
 تليد اوال اعلبنت ةبزاكاجزكبف هتس نم مترج له لاذ |دهام

 اعضكانم تلد اين د نبدكام لاذ ةميقلا مهبولا نب
 ناو فرم اقداص ه4 ناذ هلعرلع هنيطح نم لارطح نم
 لامقدأتنس تهز اك ران مطير اقم هاترتش تضرو ابذاك ناك
 ٍ فلا اهرحاجرع ىاج_لقلا 20 ارتعم دزالاو قرّمل١أضنا
 لافي انألا الع بزالا ناو سدرتا هال وكر فرّشلا و ىلا
 بيملاهدصل اذ عرش ام كب غلب امميكحلا ناز لبق نوباذكلا نهلينئعد نوصل نضلادو مرقدص نيد اقلا حف مدي عت هش
 اسلاونمض ) مالسلا هيلع افىنودال امرت زئامالا ا
 -معداذ اوفو او مت ادح اذ | اوذ دص ١ ةّنحلامك نم ١ نر
 اوشا راسا اومعو ورذ اوظففحاو جزم ١ اذ ١و3 اذ

 ىجنلا عمجرؤ نيف اهلا هينن 2هيقفل ال اق معمر ! د15
 اوقرصا ال سلا“ !شرب مزه 2 تاريخا 2 ماسلا هيلع
 دهش ١ذاىنعد ئيعو رحّرتلا ةماكهض خد لوث متلدحاذا
 هترحو اًوداص نوكو هضنزم اذداص نوكهشاكلا هلال ن١
 نيبو بيب كلا دعول |ىنوس معو ١ذ١ اوه و اور هوت و سان احم
 ىو ضي ولا لقال امو س انل أ نيبو ملس ىر] ١ دعول او 5ك
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 "12 انو اهننوىف اهب دب لا هيلع حوف ررعل ارلع كت هنا نام امبو
 :لاماىن نا هيلع ى ىكذ ريغو ا هلام يعاج/هنمت آد ناوبف خانلا
 هاتر نا اب دح ١ نييرحو ىلع ظ زحل اذ ىكورذ اوظفح ١كووكو
 هيلعرح رمد عمب يئنح هجرف ظعع ناز الآ نرسل اذ !ماالع
 ن١ ملوعرم اول اهريلار يظنملاو ثانل اهرتا نعل راق مالّس يلع منال

 نم دلاظننال نمل« ايننإلا مخ وو ةح اهل ءاضف تف عفن دسباع
 ' 000 سانا تازوعؤيزج /راصاموقو ءافنلاوإحرلا منال لعال
 4 هعاينرلا طال ذلآرعو ايرلازفنل جال قل ةءز' نس اى لال فل ارعو
 صد وهنم اًجاوز اب ائنمام ل! كىبع رمال كت هنتا لاق بغرلا

 ه2 «ةراومالا ملح روج سبوق ووقف بف مزتننلانالا ةويفل
 ىفعاليلد ككذ ناك حّرلا برك ذاو ق اْنل ا الع دذكلاو ىبتنا
 ناو نيقف اش ا تامواعرم هسفن عض نامل اطعبجاولاف قاف

 هرزو هيليتدوكيف أرنفانم ائت هنت ادعت ب زككا دوش اذ الحّرلا
 امك وى مكارم شكد اثالاو ديجحملا بوو ب ىرتف | رو و

 تكلا هيفرمخد ام ناب تيه[ لرنملا زخاودل نقم هانركذ ٠
 مغاكشلط اخل ل عرضلا نئيف ال دعل اداح ربل بزل اراعا
 الباد وكس بوب ام فالجلع ممل! ىلا ننعب نا تأجرد لق ناف
 لءدكدل ]ست بنكلاف ةليممو ةعفنعييف ليج يرطب قله دذد
 0-7 ناوملازدمن : زكا ههضعدل اد ابحاف ناكامرو انوذ آم نوكم
 "باش, مىلافاتاد اخرذ نبشلاهءانوزخأو وس الجر قاول ثاازاوبخ

 امو هرم/لوؤت تلا الئاف تنكام انالف تر الافف ىلا

 لككرسص انما! ارسم مالت ل وقس بحاو بزاكا ازبب و قصت
 ْ برئلأذ اهب بزككاو قريقل إب يلا صوتا | نيك دورك دوصتم
 ماسه رف ب زركل اف قررقلا هود فزالاب , |صوتلا نكمل او ماح ريف
 'اكدومنل رببخعد اك ثلج اوو اًحابمدوصقم اكو |رصتعد اا

 )ع



 ظ نا
 لذ مس دوس ىررقلا »ان اكامرث بحاو ملم ا مد ةوعع ناد

 بض دوضؤم مال كاع بج ١ورف بزكلاف ماطنمؤتخا
 هع اذارّثال نئماام هنعزتج نإ عش مالا حاسم :ةنلا بكمال هيون لذ ةلاهسو نيبلا تاذ مالس اد
 دح|عشس_مئكتال ام لاو هصوختسم ااعارت ناوتخت بذكلا
 ةنزااع]ر ىلا ةرورتلارصال ا ءاّمارح بزكلا « و ةرورشلا
 ١ قشر مالشلالعوتنا لور تعمسام تلاذ موناك مكنه
 مالا دع]اقو كيكع ع انجال مالّسل ١ هيلعلاف اهلل وق 12 دعا لاف برك هارب لاق لسا بزوك م السلا هينيشلا )جملا لوكارولو سانت نببيص !مالسلا شلع امهيب عمن ئياجر سيبك[ درتي ا مدا العب تبع زل لك مالّسلا هيلع لاو اًراخنوا اريل اوف نينث ا نبباص !نمر ازور نبل الشم | هيلع لات و اهحوز تدع ةبملاو ندإما ثرحإحرت او برحلا هن لو ازا مهلص الايبرس وزن ١لوند لحرمان 2 الأ بغل ارم قش 2
 عب اخف ناطلشلا هزخايواركيب كارلو ملام علان و م دج اطر االول يح دوصنمد |رنيرطب طر اذ! ادع ام اعانعم هنو« اننشالا نص اهب درو دشلثلا انف نيطرم أما قرروا امري لصف امش نبل جر نيب ويد ا ةعدخ بملا نافيرملا و اجرا بزر 01 هل اص لابنك ب ونكم مزمل اك
 تزاهل وبورك نا لذ اهبكتر ا هن هتلا انو هرب ةشح اذ
 نإ] الو ىرخ | شح و د ثح اهلار ابرظ ١ نال هكدن و ترس الد
 نيد ناوركهت نا هل ميخادتسأ لائيس نأبف معزا يزف نق ناو هناسنب هضرعو اًلطمخ وب ىذلا لامو مد ظعي
 رويت هيلعررزن>ل ايم دعوب آلا هعيظنال غنام اسمن اكن او ميلا بحكابتا نترشدحاو رت يظن ناب هنا نم ن ]ضل نيد نمل

 " لاحخلا»" ظ ؛
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ل عمو كاسشا لارزوبو ايرفل ايسفت لاحلا ع
 4 قشر ايالا ملك تنا

 هليبو قرصولو رو ذنب زاك ١0 ارفدذل ناو منش الفد دوت وندد 5

 نازيملابشوركآلاباهيدح ارياهتا نا شفر وزع مدون عضاولا
 تزللا لو لك غلا و اًعقورذر فدع 'اياصعيعرلا دورا ن ناراع ب اف طسنملا

 لا اعترف و ىدبشلامف رش ادوصّئمذ نوجا دوصقم اريز هه ناد
 0و بزل[ )١و ١ فيصل الار الذ ر رعوريف ددرتل بترك الا أ

 هفوناجابي/و هاك عييت دامب ١ كنعد ال جملا
 قبر دق اننا ابم بزل نككو ذكب تكة دابخ الاون كد

 لصالامصفن (ج | نال نجع ير هررفد حيض بل |ليرو ميل. عسل
 و ل ارب اقرينو

 طن عقر يدك ظفكيديكارنراف مالح. لمع ال لجان هلع
 قرصلا,غرهل اد تب اوبل بل دزكىذل |دوصقملاةا مله ىدايزتجالا
 لوك ال كرحب اًيحاوررص ناذلا كرت مزج اك ادجررفم اًعاكذ والم

 ليال و مد ةرظر و تاكو وس يصمم باكر ١9 م دروس ل) ىدؤب اكملت
 راو ريل هر ئافف  دابخال عشو زوين ماوعل ا

 برك نم ماسايلع اوفا شح داطخ وببو حيحميف قتلا نااوكأو
 ةروضالو ةرورغسألا ليسأل اذ ورانلامو :ىنم ىتلن انهتم ىلع

 ءانرابخالاو ثانالا ةددد مد يزما> همم عم 6

 حلا 1 مو جموع اه الص اورش رت
 لاف بزراكا لحسم زوبر (ىملاو' نار تلاع كو رو قيش مو اقبال
 شلاش | ١و ١ كد دار: بكا ]جرا غيكامر طبر أعم ا جاه تدر
 نأ وراه ضيرنل انوعالف ةرورضو ب اح نك ذلاماعنبذلأمل
 دعزخو اهريم نا ىور اه شمر اوم 'ل اشو نوب | نيكو اعيجرعزمئلاو
 طعام الا قر و دل ىجسج تعقد اه لاوثو ضرع | اهننف هن اطرتتس هدأ
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 ىو دوس فورا

 ردن صلخ د ةباغلد

 ا



 لقفب ها مراكئ شركع جيل البا ذا ميعارب ا لاغو باك
١ 

 . وفرع ودل و ام ءلوذ نول شن نم ل خا لعمل اق مقنا نا
 مالو نبرب اراسوكى رشا هتنب>ل ل تنال يضل | اهو ماهي الادنعو
 رهركرارل او ملط اذ ١ ميصارد) ن نبع ا رش

 !ةوكالتل انيعريل لوف لوشن الويس يطا زروق تربل لو
 وص تراهيل لوقدو راد طؤعءع ركن مديل اكيلط اذ | يعش اكد

 «مضؤاماو تجاحلا عضوه از و انه وبما وقو اهيف عصمالا
 . ةركيز ابزكانطلل )نيكل ناو بزولا عن اع تال الف هجاذل حضوم
 0 ريؤلابع ضعي اوم تلخ د لاق ةبتع سنن اروع كور اهةلملا اع

 تان قلاره!ءاسكابب نولو درس اننا | عن بذي ىتعو تجرد و
 لاو لاياو عندنا قن ١ ىنبا اي لوف )وح نينوملا عا 65 ازجلوق ١
 لمارطرغلجال بذ اكن طإع رتر ارش كد دال دكذ له اند هشام
 روتلرازل ابر يطال لتكن يزعشت زعل جابت شر اهلا يشر يف ةرئاف الف
 و ضاس دجوز نيعؤ دووم 2و ار ومع هنا ]خدتال ءالشلا لع
 زاعلاترو ام قشلادح وبال ّنلا تزلكا ذ وميك كمور وسلا دلو اع

 ه.بدابال ثاف "ره ءئام لط و هزه ةئام دكت لف لوك ل املاك
 ابو اكو اكة رعاو ةرفالايلط لبيك ن اهزيئل ادم ميعت ب ثدرع ترم يوغعت

 انبات ةنامؤلب ل هاو الف ذك اه داتبالار) علك راف

 5و فار رك ورز | وف ماعلا لكل اهن ناب باستي و بزهكا
 لافو عيال[ ناس ل وب لا ةداولارخو يعص رغيف نبل نأ مال

 ا اللعان اررعل الويب نإ قتس ارثع ونزل !مظعارت نا مالشلابلبعربع

 كعفو لهب كرب لاف مون كازه تاىوانذل او اهناعماركدرو و ماع

 ةجحإ ةرمعلزيكل وذا هحوبودزمغ انج 6تساروف قل
 ٠١ تولع د زلال يخالاو تابآلا اههددحا رك د عابصتألا# 0 موز واخ اصو ماع عينا رع ينضم رزعاو انا عشا
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 ههنا ظوجيب داوزكو مررت اذا غل مشب هامش و هتوف
 لجرفوح ى دع نال مالشلالعووو يمر ىئالااماو نولعش الاه
 ىل اف شد رم ار رعسد و ميلعق فتم اوس ملثم نا مط مرد (ىذ
 حاس اساعد عذ)موعل اب مالس ميل عيدا ل وسر عميس نعاني دس شن( اعز ورعذ )رتوهل اب ءال تيل عدلا در مرح اني
 فوحرا نع دال نال لاا ولسماو اني سلا! وذخمالاهلعل انف

 فل ف [فيردارضر : ب اعزع سم هاور امش قلع د12: لروخ أحبيب ل“
 نسج: خ مالكوم مالشلا بعز قرمشتلامالتلاء يلعب الوسردطركل

 قرع رلتررح مالتلإلعزاو و فاشل اونطفرازلا اور ست
 القبر ين] مح (ىلقف دال ١م ضير اقع مره افشبزوزمتت م وق
 لاقوىرمزبلا واود نولمُمتام كول وقد يم ١ ناءاضخ ال ةبل اق

 للم اكد بليؤلمت زلال اعرلا م خيلبل ضي دنا نا مال ابلع
 مالكا ور يغض مال يلع ذو دو ادوماوى رمل اور |غاسلب ةرق الا
 هاوداارعالو اهرص يعلا مون منهرس بشل رس اّنل اول اول | بول نعبسيمل
 ا(يلاو كاررلاو هاعال امانا رتعشل خلو ديلا مال بلع انو دو اذوب |
 الق كومطنتلاككرب مال اريلعل اوو كومرتلا هو ىف امل اون نانيعشم
 بولكأ موق يف > دعاضلاموغ ال ميشايلسر فو و سداور انلث
 نم اماكن لس١و دمح ١هاور اود [يشنسل اب ةرقيل الكان هك مش!
 ناكو ) لاو ا اظل عرصرف ناكو |صرنع ترس ارد بالا اعوا لإ سرإعوااقيس الغيسذك رسمودلاور تح مريف كاكا زمشما
 /ونناوا تومزملا ايلا فر اغرب رف ؤتناو ١ بذكلاو ل ضنلا كرت يف
 ريق اماذكو نإ الا ةمرقلا و! بد ىكارعولا هناك ال ظننا با شعاب
 يوم ةءاماوصو ز وعال ناف كايح نه اذا اهرنعب ةعارها واررم اورو

 نصواقا لعن ةالو لاول ىرد نيب ايحانبعم جول |نسح دره لوصو ال و
 اكو بس بالف ةدبتمريعة هاه زرم و و! دئرم كن اك يئتعم ةءاها
 ىذواطسل ىملاو ثائال ى ثبايرلاو ايلا يبل رخل فص وزوال

 م



 '  ارناورؤلا زو عرصالادعز كب ف صو اًماو اهيريغو ليز او ماهم با كوك
 '  ؟نرلالبابقيلبال اني فروملا#لافظنرف اذهف هتشلاو اصوارباسد

 | قتلو نير يطول مداشناو ل رجالنا يتلا ور افلا او
 ١ ليلاعو تح سل غر ولع زن هل ناودئيعم ةءامازهب) ريال( ١

 0 قييوسالكوزن ارفركلا لاما وز يزتتلا رص اولاويزف ةبسسج هع زن ناف
 ! محا يبس ال ةئبرشلاو وبيلا لعل ضمدنعارزي شد اشش از وجيال نا '

 ١ دولختويو لوط خم يبس ام وزع الاو ةييلحالازنبل آكل مخ هراك"دل م اع ةمشلالا
 ٠ كالزولاو كو الو نيطالتتملا رم شم لل انتر شيع ماغرمو -

دخايل مركوبلام اينرل ااا ع دعا ذك م هبلعءاشلاو ءيظلا
 ظ . بئس

 ١ ةيدلةروزو مار اني و زل رتشمو هاج مهينعي نوكتو عيل اوما
 ريوس قلاودم ١ ذا ثرح ا ددورقو عئورن يسيرا باضغا

 منافكو لا ميطظعلارب اب دوه سرعملا ربه ارم ١١ تاور ءو برا
 ديحولاركوي ف ناكاموشلانم اًحاسس ل6 11١ او يحل !لييشم

 رارتلار )د فوتو رازلاو نإ كد و ةبايصلاو ز وسر مده :

 فلاو ت ياكل كليضرتلاو تار (يعداركذو انا ادكل ةدديصما ى
 وزهلاؤصو ه ةارؤلاو جاو ادئاصق اذكو (نعوسز شل وانرل |موو تمس
9 2< 

 ت-كيع م

 ى
 ءارسالد نبوالا ن وك نزلا تول ]ايار اهككا < ازكو و او 9

 لاف مدلش/ايدعاشيفوا هو ناريس نيل مس افون مهو جاب نيد

/ 
 ه0

 نيس
 ا 3 77 ع

 ْ ءازكوو يغب أودع ,تلاوتسين مناد هدم هوعرم نيذل ااوتسرو تو شعم ا. كرش
 | ل 35

 امود اغا اور زالاو نيحاررت ائصوو ةد 'ثاريزلا دم ماس دير وج كس 1

 ىا نيو اغلا هوبتب ءامشسلاو هل ابق اها 0 مر 0 |

 بىتلاهرصبزلارافتكاءامثمارايضتلاليا لاو اطايشلا 6 0 4كوب
 ىلع د الحرج ارت لاقل لاهو زط ايل او بدل اب نوماس و مالسلا
 عقر فا موف زمزنآلا ود اضن الام |هيرحا مال اريلعمنتا لوسر دموع
 ' توف الا هزيبتلزنف هايس ارو موق بفن ةاوغاعز شح او لك

 منزإ ظ
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 ظ م ص ل ا
 1 0 انرثككنالؤ لل رب اج الوكا دو ارثئ ا بونجاب داو لك ارنا
 ظ لابتتالاو لطناور تيلي تلا ء مزاماكرلغاو قرع

 ظ ءل اير [خث الاو بذ يكارعول ١و باضاناو مهل امر طز عال| ينيزمتو
 ظ 2 اهرعاقنمدلإ مر سابع لب لاف ىوافسلاو اذلو تس الم مرهو

 انفراد نوشمب َننرك د دع ا لاقو نوصي وخل راك ثالا هدب
 نوئؤل سصىراول اى لط ابل اب نويد/و ثوممت سو طال اب نوحدي
 روس الام نوي ىنب مناف طوع داو ءتئاوداو غانا بق ارم الجكا
 زثنم بمب و انلمثو انلمف نولون موش هنو دك كا

 0و ريدر اولكا ن دلة اوس نوبسك ١ ول اكن اماملا هارمشل
 ثللو هتذبالع «اندلاو ريحونل اور هر اس يك نوبامو طم ثكم دنا ّْ

 ةحئ اكهم ياحب نمر (ىتنال مب او دارا ادعت اول قولو دعاطوع

 ةحاور جتنا عك حار يع هر اعشلا 2 نومك ال و نيالا ةاجحإ
 كلام نيزيكلاف ٠ مه ُ و كلام نبسعكو تب اث ابان اسحو

 مالييطع) انه لزنا امرمشلا د لزث ادق هتددتا نا د تلا يلكيئتشلل
 امن مر اومن يك هوس رس كل 9١مل م وفي دب اب نمؤملا ا
 726 ١ ا 9 اس اورشلو ' 01و ل شل
 عنرتئاركز واعلام الام لوثو م لاعتتسلا ص وملاو عناركل
 لكل امبر ىشإ/ 2 المقوي يرسل اء اوس مب نذل نسي الو عونمم
 ..اطنإبم رم اوك ال م نوحدمب و در امالاو ناو زل ادم و بسذ اكل
 ءاخا درء اط ابال اب هورش اهني و مرار اعل رطل | نوكزي و ايدل لما

 ْ ظ نال دوو اهدا معني ليسا عيووج نع نوحرلم ميلي ءانشنالا ارب
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 - الات اا ااا ذآ |[ ز 1 2 1 121 1 ممول 464-7 هصجو+ححكحجكحء77اوب كك 001لل001 ا وواب ا وما

 م هن. 8 3 5

 تطمع - يس - - 2

 مهر اعنف غر زر مدتا نركز م زال ا ءذس 2 عمقا مجب ءادش نيل
 ريكو رهو لب ماههكا وت تن' هاضرن الاه مجر عسل 2 نويعاكت الو ثافوالإ كة و

 ١ ل يي [هكطت عم عر. عاناللا» عملا ةعاط غلام اً عزم اد اذهل ميج اسلب ةريي اهنا مجدا
 . / ٠ ص *٠/ ٠ ٠ ن 7 ُ

 ٠ * هنتر و مركاو ووتش ابموافت ءاعاماو ممر اهتلاب وزن اني الو يلا

 و



 2 « اجبت هامل ذب شلي كرو ةرثآلامودجدر ىنشمالاد
 | اوال سلا يلوم ةدزتكيل هلع الاد تالا عل
 حي 20ورلرد هرمسلاب ةبترم اوفبانصز اهيل !نوعريو ميلك
 هج رم وريط دعوت مرضئل أزل لعب |صرعا نومي ةررصتل لف ناو

 رابط مرسول ا يحل ا تا مورس
 خلا صرنا نع ررغب ةلزش وعام 2 ناب

 فرخ يب منول التم او ادم نونه مناوثبسج و ءافشلا
 ش نا ناك م رزنسل اب هولك ةزفبل اخ كصرلشم متم م دالشمالا

 اهنولكب ءوت عج وتحتع( تلا موغ دن ةهينسلا ١
 ْ به ياسملا لوز شردوتلارافدح اهراس ةررل كانك
 ور [رفلا تش نوريكة بل لاحم لولا نها الثبعمل
 رن اري برعف مئاشس اررمر الاى ابنممدخ اب اورل ارت( سمعا 5

 نس ةرتبلا تامل )'1ناركأل او ل هرشم المر ١اهيدحا
 سل لاوخرل كرك زلم مرا آلاوأناسلمالا شا نزح الان

 نقل ركوب زل او وللا نيب و وشل وبطل البد عر خرج نا
 قد ناب نورطم ال ماكامإلا حومرذ مزنسل !نوز خت «الؤب دك
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 ١ يقبل ءوتساهولاك بززككا نوعارتس ماراور ةلح ا نييالو زط أيلاو

 جامل رش ةيظملا اف وزتأ ل يئرن] موج ىل شت نال مومو مالك
 ا كونو تاينزم ارماهيربغو ١ بزكو اهو جب ردو انيرمشل ا م دزملا

 همغو ناقل ارئيرؤ كم نب ايلوتسيداعابل اعوشل ولي تاش داما
 الت آلاو اكو قار مودطمدب هدو تلا مودع

 كاتلزش نازك اقواس الانجيل فوح نال شل بل ظرنح
 24غ امكرطو نازل ازعل تبكي لع ابل اعيش نوي ا هاشعم ءرم
 0 سرالو اوتو ارم مهن ناهيوشس مخ ومزم هاد نصل مودعلا و
 0 ليون زن جياويذ وو منجا انشق فريال



 عارذلاوؤطنم ا ةنووشل اوبن «أيبل او مدلصكا شح هاربلا شحن او

 3 جو دوس
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 تفك شور ىئمالا باعص ا هر كس او نارك ا اههن ضءاورشلا
 7س جوعصرطر حارا ملا و مت 1و نور ارل ا” ئاحلا هريشس او

 0 | 0 2 ويضصصسإا 40-6
 : 530 مور لان (توسبم علص ناكر و مم ذلكى برا مومزملا ورحل اذ

 حجج د تالامالبالعوشو خانواماللابلعمازوسر جزازاماث يلع
 8 205 شخ مالتاللعدازوسرطو انوا خل انامديشلا موون فات وبل
 .ج © د[ حب  لوئاولن جبلمالكازر لغز ملل طسوص د كراذلاءاود
 530 ا ظ ءيطوم ثسلا )م دغالبلا اون او ةحاصفل اولعت ماك لكرملا سايافا

 2 01 مل ةريرمو دناء يل أوس (ازلا بولت مجبل ى ابل عنب ال مولعلاي“

 ؟- © ج لح هاشالرملاو دل دل نرولاوالرعالو اص هيشلا عيش عتالبتتا
 ج ا 3 هلال رعلاو نوئلافملازبذ :لف (لالرعلاو فيل افصل ازبش و
 نسل وم ِِ نه ناتمس/ ل اسلاو هايملاو هنايالام نانيصكسى غل او ب (ىلا موقد

 002 2 ءافوروزاررزتاو لاما لقا موكام لازال فانا

 مدخل ا

 هه رجس جا 09

 كيالل ضم اذن ع٠و نإبلا مزل فلا اذن اعرف مرؤتلار ارزغاو 5
 ف فدعتلا انج قاب ااا ظل لاف داعش اسس ىيطلا ذك
 مايفام انمي تايبلاو *اّلل فالخ هاربلاورمشلاو مالحلا مت
 - نإربلاف نا مالتي لع لاري شل | قيديال اهمحدمو ا حاول
 ذ و !!دواقلا نالرم غامتمل عير (ئم نبل ضع تارون | يس
 موهرمو قملا 2م ١ذادومس عونلا الببو ملثم نابت راع يلا

 هامل ن ايلعاو ءعارسو تازفلا 2 كتصُم )ط ايلا! ىوص اذ
 "اجب ذو سدا دعا بيزو معاوس و انغلا و اوفلتحا

 0134 تل نذل
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 هى , بن تدلل يرش نءىاانل نمو وت ملوقب نولؤ العبد !ًيزح اناا

 "4 5 035 * لنايفو مارح كقزامنالكو قيبف ةراجئالو نم هه الثت اوما 5 1014 ني ع جلول ناتاايلعلاف لات فنولا ةرايل لق داتطإوزح
 هج

 ىع اهنإ؟حرؤو هريشت 8 ثيللاذ يب ءء.لل اوب اركد عل اهزب عئرتتا

 ررخ

 معمم مسي ا



 1 درسا هدم مي: كمون ازواج

 1 كوش اضن اوت اكحاو ير اور ماع ايل دشس اظافل امي

 ٍإ 0( لييباسلا او نوكتك الو ىويهفت و نوهت ثيل ل
 0 "يلا دعو وفل هر نألوقشكر مخ تخلد اذهل ويب ىضر س 7

 . االلاديد صنع وراعاسا!ضحاو دكة عزخشت رجلا الاس
 ظ * ءائلاو ةحايتلا نيببحجرزف فطن واو عان يلو ابل ناكر

 ئ . مك ريلولا ايزي لاذو نزلا ةيغر ءانغلاود ضابعؤ شف اف :

 لعفو ملا عدودبل او ةملا !هردرسو ةويئلا بزب مناع نانغلاو
 . ظلاافدتلا ىتجي هلعام باللو نكن افركّسل ١ هلع ام
 55 او ةباىصلا عامس هتحإر اب نيلت اولا حى انّزلا ةبعاد

 لا االاىبو ءنملاءانإ اضف ون عاوتتشل انو محم تلت اندلع الل لقد لعام اعنا نمح محسوب ىَكلبل اموب اق
 تا تنايزلاعامتسالم مدل نيبظاوم ردا بون لو ٠

 يف شمر القسعلا نالون!ناكو
 1 -هبركسإع هيف ةراباتكة

 ههبلعاؤلو امو سابق الوصل همغرعل رد 0 ءاحالاو لاق
 ظ نوزومبتبط توص عاهس ءانغلإو نا هبرجتتتو لاك ام نمو بمن
 1 نا سالو مالعكار كك : ةيئاقالو ىلا ىاعم ا موينم

 59 ايلاةيزملا نمهعامسو قاوت الإب ماموهم دوهلل نق 1ذادااننلا
 1 ف انا 1. خخ هيف نال هجولا بص درم الازد ازرسو قافن الإب مملح ديزل
 1 رهالا علم نارزبلاولاع رفع كو هل ! واوا
 ا - ةشنغل سس هئافدحاتلاو اهلفاحن ىل ثوّسلا وجرب ة«ارقلا نم

 ّ "الف اننامز و دعاشموب اهسةتنلاو «ليبال امال ةئبطع
 ظ تاثاهبل خذا ءاّقلا نع ناوهشمال اكد كيبل لاهي
 ١ د بزرلاو ةثزاح اند 1100 اسال

 0 :أزاايإ

3 
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 هسنن]ب عمغ عمسال ثسكىتفت تناك اذا اماو 00

 ا . ةسسحولا عفرإ وسنن عارس ال ىنعتل اول نا م ارهل ا ىب لاق مبوس الو
 ٠ ظ . فجل ريو وريال لستوع ناعم تاكل لاق: هخجانملان ب فال ١
 ْ مالسالا اجيامو كد مج درك ماع انملا نموئىتتسجر تلا ةنئ ةلامش 1

 3 2اس عن "اد اكن الع « انما ارث ب[ يضل ارم عقو ام اجو 0

 -عيغ ىلع زل نوول اطعولط اكءانغلا ظفل افعال اوم اريام |
 ميلا فيامش الاد الو انتيسلاف هلا اب نقدي لل نم بيدحلا ناك 1

 وبل عونريف ناكدأو تعلو لا ىسرعلا 2 مرفعب صخرو جسأبال |
 ازكفرلابوكو م اكتلاب اونلعامالشل العلاق سرعل حسنا
 فوولاعامتلاناإخرملا دون مجاملا ني الافو حشو عطا 2

 ال اهركد معه دحا ك؟ عم اذايرعشل ابقوّسل اعف وبل بول دنع

 مل الات هنعملا اهي لجال واهني اهسسويلاوجو عا
 ا لول ار ا نسر الاصعب لع ١2م ول نيدو

 د مهروت ار مب زع ناك اهملا نا ىرتالا نيا لعو

 ةودكي | طن رام كاهن ال هافاربو اعل معمول

 ب ميا يه يح مبين -منسسيتسس موسم صج وا ا حاحا جا

 12ج يعين" ٠ زج حض اص ا

 مس. زب بني مه _مسههب

 ددويف هاو ابك تعا يحس 2 < -

 ١

 لا“ يضيق جس هس 7 7-20 هلك 2 .””جسيفن

0 0 

 ىبألاثمقل اب لااوبش و ريون ليض ام السلاحف اوعقوىنح
 فليك ىرلاوب مويلأ ند ىزلاءامتلاه | ورئتجب ميول ْخ

 نايلي كول عخدزو ميرا نب ناطق اوم رن ولع

 ىكدرو ريشلا مامال شل ةوئزن الاهك وب الا تترننا ذل عحرب زب و بوش
 اب ثدينح اذ كك كش ال مالك اش )يلام عامتلا اع ؛هااون

 برع | هزم ام لأ ناك م يف ولامع امو عامبتلل ءالؤب
 نبالاقد هروضح خور لعادل 2معبت د مالشتلا اريلعربلا لوس

 كود اهنعلبج ىلا قح او بيار ارنبو فصو يف ىنصن !رؤل و هن مناخ
 ال ةرغملا نا ال كو هالم ا توص عامنل ماو ى زن !نيفايب اىفيبتما

 , دول كونا اهخلل علا مرشوإ ةبيضفل ١و رو نطل او رامزملاك «انع
 مارح



 « هم

 ١ ةاتاووش اي ردع رسول اكو ممم مالم اء ةةيوللا ضرت
  ؟اي ونا يزكه لج ا ول ابر الو اوملا بضخ لاب ىارتكأ
 ظ لخاامالتل اميلعرلع ىو ر | ال ةح ديلا كديرتج ناهيلع
 ظ ١ شيكا إل ازبكورايئض اون دك كه عامس دنع ين ذ١ ور يعيب,

 كنت ذا عضوملا تاز خاسنن عبطب ذزلتلا الد اهننع ال ان لاخلا

 ١ نار ءملاخرزوو دكذ بيسب عنمفل ام تلزم رود بوكو ,تمرح

 1 هعاوسدلع كب درزي عبط ن4 نآو رك جوجرءدنع لع

 | نقينسيلاره بينت اب ثذلاو ىوانفلارص اوجيتو ىواننلا عماج ةاذك
 1 ميغ ةفوصتم الوهن ىذلاب ابنا يقر و سفرلاو 506
 ' يؤرللا مال امفو ايش رول وم هز | اوحعشلا» ارب شا فرع ال
 | بجاو نع عاششالاو ةلارعل 1 حدفل ا مح وبوب ىذل و صالم ار

 + عامسلعدوتتلا عقرب يبدل ازعالذ انئوانفلا جماح هنلاقك
 0 عمربن فوشل 0تججو مرع ةهاركة هركمظعولاو هازلا

 ١ ورزكرلاو ناولا يو سل ا ا

 59 . هءاوتس قل اول هم دين أخر ان ايل آول ١" ةاتسا#

 سخر اووهلل اب اولغت 3 ةبل عون اوصتخاو فوصل
 باص 1و 3 اءذكهارعاورف !لاقف د دز موضع انو

 غرس اريل اردو دوع الب اوملا عامتسلاءءنصقرل ابوكلي

 ظ كو شمترل ا تار كح ىزل هكر :اثملا نم هحابا نمو

 ْ كذلا عا منج يهب للا هورعلاورت دو كينخ ١الب نوليأم
 ١ .ميتلازب اننامز وه رتصخل ال ئازص احا ودرأل ١ ن اشد هن اش ن ذل ىرع
 ضم نازمأغا مم لكى زن | ئامز ول عامل ازكج ان ول نيج نال
 ' لصئرضرنم اقلطم هح ايان سانلانو لطم دانفلعنمزعاشلا
 ا اليبو بعل و ويراوف وب ايلا حمي نال ى نتن © نالاكد
 ظ ءامسالوغتوكو بذلكاو ةفزاجم اب ةيب/ب اهتر) لع ةداعولج ال



 ىتشلالبخلا ايو عوعنأب ال يضيع نام عنة لف ع ةدشخ ولا لس زل ىتح
 وثاكرن الاربرعلا و ”ءانفلا احا ف :اشلازبو ولسالا' رو
 ىبجْنر م اذ الات نم انفع اشم نمد 2 انالع ارث فدل يونس نال
 بالا ازكم سن الاس الاعيصخ منو و اوقد ارظن ب در فشلت

 طراز اذكق نقول ل يصحلعد دج اسلا 2 نوصئرب موبيل !ىسانز |ضعدو
 هننا ل وسر ىلع ىنم اره ى دج 3 :اوص | روعفربو سرارملاو

 سال ضمن ناركو دق هريس 2 ةدازلاب نونصلا عر نع مالدتنل ادلع
 « نينُس لعاب وتم دامو ىتخد ىرحاتنس نك 03 ىلع

 ءالعو نيتلا هم ١٠ابزغل ١ثاد تن !لونت امرظؤل ىراللهاركلا ٠
 نيل لذ تعامج ةوتاضرم لج تن اعاو عاطل كنرنت ا مزتش و 5 نيالا
 و نونعد و نوففصد !وعرشىرويص ل! اورصقت د لد لا اودَروو

 ا ب

 ان م اناوندك روع لي : ةءايشلاو ىّرلاب ةرانو فككان ةرات نوسقرد

 ىبرل انهل نمف اشلاتل اقف اًطنرتتا .ر نيروجأعانوتف ارش

 الانا اقو مااا تذاهش درتب لاف نيوط نابت 8

 جالا مجال اهم مو هرحزرومالا ةالو لعبتي
 الو فلخ زمن ابان لاقو ملع اك ساو اووحرتو وبوثن ىنخ

 يجرب هرم كا ناو ريتك اف الو متد ايش لضت
 طيمنال اهيلع صرب قلرسملا جيطنملل لأدو معا اقترنت او دس اف هدن
 ضحك ىقح أه ردع اين ال اهيلعصقرب خل نير الاول سغن تح اهيبلع
 وشم و رخآ ىوتذ مطعم اعو و ماعا ككرنت او ىربو ايارث

 فوشلام رم مشغل ١انرتس لوتام هظفل و ىشوططئارموبا .
 هبورثكرم لاحرن ايظا ابج ومتحا اذ١ نا ترم كت مسد اسرع او

 2# ا يو نا
 ىاّسثغم مث ىتحدج |وتن وصقرب مرضهن مون ف عدالا نم
 قكم لنا مكان وف الم ذئاب مهعمر وضم لبس ولأن ايش هورشج

 4 نوصقرب“



 م يلا

 و

 نار الجان قبب ل نو 0
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 ىم اَنلِلُئْدَت ءاوس ,يل | ءاّنهل ١

 ٠ لكوزلرلاو فزتلالف برنذل !زعنك لي نورك لوقل اند
 000 ادام اًاص سنن
 00 ف علاه نر تا الل تاما كزثدقإ 9 ورا

 2 هنتالوسر ةنسو اهت مئاذرانكألا مالنا امو هل الضد ءلاهح د

 ا حا :لقافدج ناهرمقإل انو ماو هيلع اتالم

 ا يصطاوم اةراوخ مل اديسج > الرع مزل نمت ١1 كم ألا باىصا
 1 | كفا اناولجملاداتعمر انك نير ويف نودجاوتب ويل اوح
 ا أكنت بائكع نيل بنودطشي هقدنألا هدي ! ضر 5 اف

 ١١ رظلاطرسو# ل عامتاكهباصص و مالت لعمل لجج ه4 اهاد
 / 1 اوفو ار [ةولا نع
 "ضي نارختالا عويلاو ءتنان نيب دحال لع الو :ىدجالا

 غش )و ل[ اعرره رم ده ههلط |ب لع مهن رم الو مهعم
 9 لتكمل فم ادق اين غو لشحن ير جاو عتق اسلاك

 1 الاوبجو ماحب 0 ماكحأ اررد :لاف ولحرملا عه
 ١ ري مخ ملا هع هرىسغن ن اذ ةنارلانم اموسخ

 5 كرا ني هشنا

 ظ ل ىلتن اذاو ريغ عمبم ةلمغنم هنن عارسال قت ذو
 ' ٌقدقتالف ئيغ عمب ال لككو ةكحولا از ال هفن عارس
 || ىفتلاناحانسلوقرّرش نإ غش و ىهنثاهدارشلاة قل ادع
 دعو يشمسد اذن اب ةئجول ا هنش نعزبزب قح هشننل

 اف نعم درع |و مم ةدارع ارك ىف نم ناو ت « اجويف هك

 نالو نيه ن4 وا نيم بغاز ناو نت اجرغعويف نيبحاناك
 زال شلاو ازد املا ىنمْتل نمر اثكاكاو يس !الف نيم اناك

 . يش دل ازيبنعال اتش لعاو نمت الاب لافتث نال هدركت انس
 آنا اقلالجل اونمملاوو ةيارمل عيش ون مأهل نبا لاق ريغد



1 6 
 ١ لينا عاملا ءطشلاو ,نلارع]طتس ارش يك عشب تخت اذا

 سو زان تاينقلاو لاوحالا زو احرق ومت
 ل احلا وم ىلا ناكو اهتئاماعمو الاوح او هضنرغ 3/2 ىتح

 يبد ١نعطف ملا 5 ةوسنا || اح هلام اين لاب ويشنا

 نررس اسحاو ضشغسو يس دوو داع نه اسمع
 ظ نعز امرب هضنرع نى ماردةوصلإرتعب ةلاح ا هزم ل ثم ئعو

 : ةومو . هصخر .مفص[ع اه لس الخ هتن' نمو هتنا غو أت هنتر جمس

 0 6 وري جد. و سخن كوبل ياعبلظو ماد تاقزلالا تاي
 ل ... ابح هباقوع لوتلاو ووش مئاوغ نم نمو! ىوابنلا
 / 2 بو 9 قيد ةءاعصو عك هتلا-اهس ورب ا ان مج مل منثكد

 : ا

 لاو اهزإ د ضد اكاو مغر ظع اووف ق تك عامتسا لزج ال انئيفريخل ل ثداننلا
 ادنع2 م سك وتنوبئيو !نيئمآعا قول وصول عمعومسم لزبن د مال

 ا + لاعلان( بسلم عومسال مرإبزنت نت فوتو تايرشملا ببر او نارشلا ,

 2 كرب صن تيمون فن قئافلاورطر شل عامتلاو نيلع عنتف 2'عقيف
 كيرف يح اولا الا الاف فالف
 00 باء نعىوراىءانغلاةحاا

 ظ دامئالاراوح نم نانير اج ىرزعو رزع كرس !وضد قبّدصل اريبوبا نب
 ىفر قبرشلاركبوبا لاتف ثاغب «راصنالا هب تلوانن ام ناتفت
 رع هيلع كر بص هبت لوسد تبب 2 ناطرشل ام نم

 قمت نإ منعب اومل أذ انردعانبب ا اربع موق و لق نافركب[ب١اب ام
 "كيف ورعو وفل ندمووزم ءاشنا طل كادكذو ءانغلا شح
 ”نغالورعشلاداشنايامزاوس  ذاوفرت ةاينطننمف ىوغمل لع

 ني اذا امومدن ان عرش ال يهب ام ا ,مرخعال هش داشنلامذن ل
0 

 ف / فيبر ع ىفو دويملادحاول اغالا يشك عب نى : |ىيغزعويوأ هسنش
 ا مي 8 ال عابتلا لو عت طا ونعالا دبعل لب الب اناف دوبّرسلا لع اضلا

, 
/ 



 قمر وار زبر بري

 00 رونا ا 2

 ا

 ظ 0 بز لطلا قرش هرلقل ا عرتو بطل ! ثروت عش ودم و
 ظ الالام هورككأو برطاو دل او نمل -اتفل ابةوص عارم
 1 ابو ارطم ادم هداكأم امزنوص ن١ كيرحلا اس نمل ذخت ىلو'مصف أف
  كاهوفر ةشياعإعغسرملار ب 8ىراغلا ىورو زول إسوج
 لنا اطلع دلو امزع ءائشلاننف نيشثمم اخيلو هرخ 14
 ا كلاب تشرقو فالكى نافر أمم ا هءانغلا مم ءذ ال اهجيول دعت اينع
 ] ءانرنعهلعش اًالافن «اثغلا نم ةينرازم |وفعن ميف خش اع

 ون ةفينحوب١ام١و اخرملا 2 لاذ هعامتس «انهل جونو قاّشملا >
 ةئيلالهل هرم ركذ لك بونذؤل !نؤلمعو هامل اورعكت اف
 0ك مهب فالتخا الم ل يعشلاو مهارن و دايو نافس
 5 ١و ىكذ ةبع اركو' فالخ خضبلا نيب اضن الجال
 00 م جفاشلا

 كان ناواخيس ام اوناشاف» لا: .

 أذ "6و ثوتدوبد لكذ لعد نمو مداه درت هيفسىبؤ اهعايسل
 1 ,”ذانؤلاةعضو هالو كينعتل ا ان هطتطفل رين وفاشلا
 2 نلوهو ماحوه هام عامتل نم نا |صاخلاو نزل! قعيباولغشمل
 ل قل هورامو هتومزملا تافصلاءامتلا كريت نيش اهملشرلغ
 ثاذو اارغكك هد اعنا نلكو ىقولوم ا غوص لع جمس اهل
 تحائول بودنم و نملا صل دلل ١1 !ملظحال نلل جامو
 ٠ ةعلازماناقتدقو ورحلات اونقلاب لوتو هبلق لعىلاعت هنت

 .. ذل انصاف اكيق الادب ائزيو عامتشل اننامز ةتصغمال ار زا 0 1
 ان هرم ا

 فك انامل نصوص“

 و ننس

 . ساننا همام نيب, ل أاهل' هيلع بيكا ف نوتطوللا
 6 و ةمومزملا متافص مهني عامتلا و مرش ايل اخ
 تيالبحإ ضمك هياط 0600 ةىبو اتلطم عوض رف مقرا اماو اعمهقنا ردت يقل

 ١ و 1 00



0 
 00 عونم وهو عبجزلاو ىنلاو ناحلالاب ناكناف حآرن اب غتلا ماو كيب : 5

 00 ةرانلاو ةاررح ةد ابرمآلا منال تاحلالا نال هعاتتم/ ا زكو قافئالاب

 | ظ حىح هجولا ببص درم الإ نم لولا عامس اما وع ال نول او

 : . 4 رع ةيوض نالالواجحدو آل اب نح «اوس دوم ال توّصلا
 1 ةحوولعم4 نااضدا ماج مظن و ىومل ام نومزملا ثافضلا
 1 دكدمغو ت ىصلاوبرخ و يلا ظنل ادجوب هش عاىتنلا لو ئوبسلا
 1 ايكاملارفبااغ تقم هاتان وغشسامنم نما ريو دس

 1 قنلإ وق نعم نعاولاس ناو نولاصو مح كالا ذاكإب كلت ١
 1 هانعمةشيع نب نإرغس لاو اغلا نضتن مل نم انمرمل مالسل اميلع

 1 3 حلى عمل اوف سعوب |شف نكاح ظ
 1 ' كولو هن عا ضر ال طبائع ارحا ىرن ن٠ ]وغلا امام جلس ال ٠

 1 ىعانح ! ىارف ناقل ءارقرم مالسلاهيداعلا5و ربو ان اينرل
 اقلابىنخشل او ىزننا يطع رص و !ءوص معروف ىلتغا ال ضف ١
 ءاكودرمالا نم نامل و حبجلاو نام الان نبتمو ازرع تاكأذ»

 موق نع لاكن اىفر دومسم نبالاث ارح تحل بعل ا مومل , ٠
 فخ موق خس ب مل انباع خو ناقل !ةنارف انلعدلتت |

 ةخاللعكلاقو كاملا مهبلعفشو نزلا ةءارق مهبلع
 ةادجؤو فز اول ' نم|اورع |ءموح امنه د نزغل !لاجر تزعل

 عون م غتل انالو ىبتن ١ يقل ١ نوب ممل كهتاظش ال انالا
 06 اغيل ا و :

 2 اف ناس !ذتبو جوملا نه ولو طر طل | هنتادبعع البلاج
 ظ : الكا انج ناد ١ كاتس هيلعؤنسلف هدارانث هل سفنلا باكو

 'ء ىت لافو بابلال اموال ثاشاوب امئاركذ امو ب زق بض
 0 0 ىنعمب جيوشتلانارقلاب نجم نما تريل موه دنع جئئافملا
 1 ْ : ا ْ ظ / مزبوانو ثول يب طن عج و ءانؤتمال | عبو توصلا جام

١ 

 ا



 ءآل#

 ١ قزم نديم نصا عضين وول الم
 1 فاق : ىذل ال ةءاتل اي ثق لعل انبرتعكل ةىهننا ظ

 ب اس قام اهي أوسم ايا
 وان ١و هنت'مرنعل هلوسر و هنن نوذوب هزل نا اغن هنا اق

 ياو يدضؤملأ عد ذي ينزل او أنس الط مهل قعاو ةرخآلا ١
 ظ 0 اح ااخامل روف اوبسنكاامربغب
 2  هسارعد دو هرلع هك هتن ىزذومو مز وه

 1 00 برغلل هاجر الث رع مورو لادا <
 اوان اء سسخ باخدفف حالا باخ اناف ةرخةلاو تبساطم

 هلو قب بانملاب ثعو ].داعبال او: هازحر صج ملت مآ '
 يضايرلاخ هنت هن اج امبالا نيم باهل دعا
 -12ىذ ١نال سو هبلعامت هتتاؤصروسال“ اين ٠ءلبج
 شيد ىذوا ذكملاو انجي بال تاكا نادزع دعب
 1 هلك زاميعإل الا ١و صاصق هئم و وئررس لربك يبع
 ظ اي نبأ انءازباورشؤب مو ايفر ١المذد !لوقريغلاىفا
 اك بكْذك ناك ذا نيلئاؤل ارش بوف ملو ىثرتؤن لىلاعت

 قي او بلو صر اثم ف امدشا نود يونس ظ
 دو هيلع تت هئترلص لوس !«اند) يعم ماو ءّيرضك“
 ديرعاشو نونج ثااول اذ ن اىتلوقر كلا هاذ ١ اك سفيفح
 ف ةتيعأبر اهمسكك همجو اوس ازتكاعذو لك وع و ح أس

 ”دارغو هل هاين  .باشربالو مالّسل ا هيلع هعركي املعف انك :
 لاجيرخالا نعاعبحا كاكهن نال اهد هنناىكذ ١ى وذ لوسررلا 1

 ا امنا مالت هيله وس" را دازناد لا نك ش

 اعلا ظ

 ند دج سم اسس - تهنينخ 9 تنجيبوا# ييجي وحتت ><" ١ رس يب 33ج <

 تي و وس
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 صضرالتسيل مدآناودزو ىسدقلا ثدحلاو هن لافمهّدلا ثس ٠ لي 1م تس ترف ا اوف ل ظ

 صعرلاو هيلع قئنمر اهلاوي بلل ابلقامالا ىبسرعل ا انلم
 شمل اهيو ابدل امخالا ماعلا اك هنث' قلخ نال قا نم نامزلاىب
 ا .س طحن ورتف ببس رماد بس وب ىنعب اطال مد لامزالا
 1 : 5 كتاف ددرشب طم و ضضاع جزبو ةدوربو ةرارحو شرمو
 1 2 بلشوم عدل اقلاخ اناو هبيعب تاعورنكا نم يرادش ١ امو
 1 7 هال وم قولخمدلا نال ىم تاكعباص اى.د اهتلإو بكل
 1 5 نئرملاو ةرمصلاو ىفل اورقنل اورشضل او عنشل الب جمعي طلاب اولع

 ٠ انالونمتش شنرعرلا خش نك ئدفبو اهت هتاضضب ايتكش اهلاودايحلا 1
 كاش ثرحلا نعل بق ناك همئ اص ب اهدنن اًوشمم باع نم ظ 1
 .(2الا ثلع ام لكدربغو ضالو عش لو [عذ الو لوف ثرحعالا 1

 ةاصملاو مهزكيكعر انك ب امسملد هتك اكاذاف كرقو ظتهتلا
 اعدحانامتجلاعلا :ىرجام ب نشناكضالالانلذ مهنابمع واع

 شياو هيعملاوز نلاو ىنغلإو حشتلاورفلا ورمل الوزئوداهتلا © ٠ للون امزل امهرك هضرمرصد امر ابتحاا هل ىبل قلع رع ام 2:
 مو جلا رخو ةبيطلإبخو ةشملا علإو ةدوربلاو غلو 3#
 ى داشالا عم نم اتش دامب ناينوح الو هل كيبخاالامق ككذ 2 ٠

 ةثيخو نجلاو سنالابستودابخاء) نّصمسسام ةيلفلا ف
 ىش نوب اعم هدهشم بصرريمب ايوب األ ةيرفد اهنحلاه] نم
 دحال مي اسك اراينخ امهل الوم انما نمو هن مسد
 بكاد »اسال! مهتنل اخو جل اههلعثإع دالوبب يع نا
 ١ . ماعاو لبتخارهل جالا ينل وشك هسا طررزلاو ءاضتلانال
 1 3 مولعل ا لس ااه زوقول ازع نيصاقل 'هامئوسفل ااهيبنلاب امن نأ
 10 مافمرم ماتم تاركئكرلع رتل !!وار ىنح مو ىلع ىبتل ادفو
 | ةع .ركواشّزلا لوشن ب ضحبلهجازعو قدخ نسح عيقسوهاننإلا

 يصخع ١
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 دحاو هجو ؛ةدحاو ةبرج ضدحاو قع دراوت اذا ناذاضتب
 اليتحاو هاعخ هلل ءرح نم كت هش ايلا هجو ناهجو اهل ةميممللاو
 ١ هجوود[كأ ل[ 11 كما اًعلشم هجولا |زوه قب هب ىنجرتك هت دان او
 - اطيفيو 45 هسادنعات نم نوكرتالعو بسكن! بح ننملا للا
  هجولا العشويف شلاودعبلا جس ١ هيلعطتس ثيح هلع
 هنشبا نكطشبب نا كدت تك دبع ب جاوف موه مرتع
 الاب تدرواه عبمج ع الدي اثك هلا هنقم نم تنبعى ثت هنلا
 ملم رناور انكم يدشن وهنا ذا تملاو هناا تفعل

 دالاوق نإ ثيمحز نك هداداضقد هاضولا رمهتنم : ةعل م

 ١ كيفدا كيح نم ؟لتلا>دبلالضام شيلا وده وك كت هنن
 ' لصحومتلالمط شارتتعانافالبلاو نحل نم عركمهباصانشاني 202020 ٠ قولا ىضوم انلعرل مط جر دما هزه ثسحو كت هقا٠هاضد:الأ

 ؤ طغملا تناكاةباولكاهرفل مثلو دامه اوزسلل هادو د نا 0
 وثازككءاونالا حف كد نا! اهتعا انكتب نطملونت و داون الأ 0 .

 نع]ج متو هزاع هلعابإع نعطو كرش ازيؤ دل آلا انككبمامد :
 ١ را انكلو هت هقارنوبب تانورئككنم باص أم نا لعدة شعأ هنأو ككذ

 هجوالاذ اف ثكنا ةداسركدإر ع بركو كك هد اهذلاو بلل ن9 /

 وهوركزاسا هلل خدالو فهسايس كاف 6 هداولج صوت بس لحل
 اوكي بف دمؤتنسو ىدلادكة بسس هورككاباصانضاتغاتسساط هني يب نم

 تيفال عئامال و طعم ال و لعافال ذ اش ىوكشو هد هنن تسي ندا 2
 منامف 65 هقن'ءارنا نازص احلاو المتو اكس ايلا عف انالك
 - هكليلاو دوبرلا هارب اك ةيرشر اناو هكو ءناكةكه تان كيش

 تابت ةككالرباو هم انبا جاو هننا نيربرعمهلوتب سوجلا :
 /ديغوركنل او راثحلا معر خثاو نانو ال اههت دابعو هنت '
 لشئرنوملاد اريك ولع كولون اًغ طين اجه زيكع اون ١ نع

 أ. ىرالا غبن ١ء : ظ
 1-لا
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 ١ هش اًربار نا. انكم ان ١ الوب كتََتا نمدعبم ازال عزي
 لامخ اكومهال ذل اهم ورش ىوكتنتو غتدنتا ءاضقب ءاضر مدع نككو
 م صا اذجب مرد ىوكشو كنت ءاضرب لايم نينمؤملا

 اش ل غال بسرعتل او ةكدت مالا يرزتعم تالا
 تاامو هلكأام نيف وهنعاوع ءاش داو ممّرع هاش ناك نتا

 يبا مل يمل بسلا اويول حول او زروفهل اهبرو
 هنئالص هننالوسر هازي ١اهناد اوم و هلدد نم طرجب نارموم عي

 د تسل رف اكبرئوم ممدق لبعض ع ان اوبو خس و هيلعو
 هنت .اهرساوهيجو عج يحاس  نونجب عاش إب هيلع ازال
 الست م ١ ون [يي صاع هيعافزب كك نيل د 3 دكد لام و
 نع لاف باعت او تس باو ل [ض فن و ندد رمت مدعو تنس كرد

 نعل او متشلاو بتتسلن اذا نمو لوس /ٌضِغس ارّرو مرفشت ١

 ظن هود 2ث د سو هيلع اقت متن ص منت الوسد ىر ادن
 .. ىل داعنم تن لاقد مدن اد ايلو | هورزاون ىامتلا نو ذوب نيزل او

 ؟كهانةرر أي دقذ ايل ول ناع ١ نملاقو بوملاب ركل !ذ١دتن الد

 « مر يشب هل اوبشن از تانوملاو نسشّوملا «ارن | انناع
 ماوقف حريب هومرب ىف مههيف نوع دو أمم لاخثو اموتيتسا
 م ةاعايبان فض يغ نا عملايمالازعز احا اور شكد يجب
 اهون ىز | درت علوا عئاودر !دح و للا بس لعدم ام رح

 جلا بش ىلع نينامتو انزل !ىلع بث ام ىللح نمو اضل تنك
 ةنآل !تلزن لبق و بورفمال عالص اوبل هب سك [هريجدر وبر
 الاله ءافو ذع عتاد الع بوزوب نيف انا قح و
 (جورتن تاع اكن يبدء اننا !نوعتشس اون اك : انرلاواشو
 آل بوك ًألوببوروُرل اوس ن |ديبل او أنم 'اهئاوأن ان اولوتح دقن
 دت ادا يابكيإ ١و فضل انام ىز اني لونلإ

 لفخا

 مس ين.
 قي
4 

 هن

7 

 نع

 ء لم“

 رع

 كا
 /تارو

2) 
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 10 و لوقل اب نْشؤملا هود كل اودارلا) يم ناك

 ظ 00 ين ند الو نوط زن اوشيراهظ اذادا
  "لشنوا هدوجو لثال د :عمدعب هدوجو ركن اباقتدنت اين او
 ظ ى مانع ىب نام لج لورين الزيو جمس الورصبب ال نم
 ىلك لوقلاب نينمؤللا هاي اركدؤ ةوفوب ى دحوم ىلا جوجو
 ظ ناشالا الكت او تعادل ام نال ناي الار قخ اره
 ١ 4 | اووف اهب اعك تب كة اق“

 ْ يزعنل اب «قال نبكي بي افلارقفل) نالو لوقل ايميداوب و
 كيِعانركودو ىز نين هيل الصم اعبف لو ثايل وشل اب بؤ ارث ١ ناك
 ترم ]3 كلمك الار اهثعلآ5 5 ذئب لطيلذ لئتسمج إن :ن انرلا
 00 ل دل
 كنارمدهنم ى١للافم مفاعل نهانا

 ١( دبع بنانا دال اهب نيس ضب ١

 "وعر تاداملارقخا د 0 نام نيب
 - تادوحوملا شب ١ ن اكو ملا قلب الويرف

 ادع اهرب مشل ورجح اق
 ى لاثرلخم تارسزؤل اهم لال بوديعت انامل
 هن ءاقاريغل ق هلو نراوأقل اقل احلا هيتا ورع“
 .. أاكوط هتارغل نس 11 عر

 ظ سلال كوتق الو ادرلل دجس ١مل لبق اذ١ هاعجض أف
 2 ذ[إمل اوس ال ملظ او ادوجس م حسن أ
 0 - تكميشارهال ”؟اهفرع انك بوكيل يطن دولا نال

 ا كازكو ءجاغ ةدايعب عم آن مالَسْلا هب عمد 1 د يعل كانالملا
 7 فولط 5و ىإمث !فسوبل او ديس مال لعسوب عوخا
 ظ د اها ورؤيا ا يزور



 ١ هم شق .٠ كا 5
 0 ا قسما لامع يدا عقوو مظل او يختل ى ١ ةدابعلل لوك"
 ُ نأ نفرال | مين اماو ارض اكن بوبس, انف نمربخ هش يي 1  ةفلاق رمل رثت وهضج لازو مركتيكمل اذ اف الخال 3 1 © يرااو - 3 ٠.٠ ل 3 0000 - مهيضعت لو ولبزل | عركدكسطعنل اهح وولع عت هنيزم هل
 5 . ةداجك دال نامنا بهار )ولعافلاو مل اتمنا ىو
 23003000000 * جدال هويتنا وز مآل تدي كلا سصلارككو ناثالا
 4 يي ظ طتمقاذل دوعتلا دب .لع زملرل ١ لهو ىلايزل او اري ىجلا

 1 اة 0 2 لأ - ٠

 7 كي لو قسسالوسملاذخ مالشلايلع قبلا دعس ماشلاز ميخ أل 1 00 لبج يد اعم تاهىيحم هناح لاو هجام نب اداوم أم
 نعل ا ماشلاتسرؤ سس ١ لوسر اد لات فه أم مآسو يباع ل اهتمت
 لعف ان ١ٌثدر او اة ةةرياطمل نورس : ! :

 ثا ىنارو كانك ثا ول ان لت الف لا كيد ذ
 /يرروتح ةدزمل اىدذن ال يس ىشغ ىزل ١و اهجوزل عش لا

 2 او لولعفت الو' هجام نءال ماورونو أي>ور قح ىروت ىتح
 نيش لا للا كرم ال دن ارمخل نجس نا اًمح اره ع ذكول
 لترف اونلتخا مالسل !رراعمدآ) دمت المل ادوكس اما أرح وزل

 نيل لعبت ىزل اك قدصلا طور ملا دوعتل ان هد "اال وب ْ

 لبثاو اىلغعتو اعبرشم ميل عش اوثل او عويض دص]“ لع اقل ل
 و ّودَشل ا ء'وب |« مرال ا لع هجول ١ عنموي ناكر وبرج ل وذوبو

 وحاس اونلتخ ! م نيدحاس لا ومش كترفوق ىرخا ةنآ و ملل د
 ىثعمو نت متن :د.ابع كل كلب هن مقل 9| مالا ١ ميلاع مدأ) ن اكل
 1 : دد ًابعواكدوعتل او اهيل هجوثل اور البقوب نام مدآ] غتر مود
 ١ يلب | جنش | أم قكملت هاكولو مدل د اكإب حيىتتلا وب ليف و هك متن
 0 فلتخا مع ابو ءلق مآ ن وكنب نو الو قتءتر هداسصلاع
 مدأل يح هتناةمذخ ناك ةد اذه لاف ن كن سر وأ صوصخلا ىلع مل اكم نا



 ن اكن ا جيقملاو نيرلل ءاعد ى اكن هتن ةدابع غز ازكبل ةولصك ظ

 - نزخارن ماك نع ربل | عنتم كلذ و صوسحلاوع مدال يح

 ةدايعلا نال مدال ةدابع نيل هربت د اى همظمتل دهم

 - خول اذ ازثاج ةتئلاووعس ناكو كهتناآل ازوخال

 ل االوارس لاهزخو مالم لهوسوب ةضق غاكمتتا لاف ٠
 | © سال لاقو هعنم مالشل اهيلعهتت'لوسّرل ىضدن لس ./ 20

 م قدرنا اموصشمعب لاذ تهدد آلا دحال دعب نات زل ©“ 1101100
 ١ لد وهسلازاوج نال ةنسلإب انج بازككا نابل ريف 2 م ضو
 | 0 0 ذلتتملا اهيبلع هس ىن ةشقب 1 ةصق تن جت 7كم - 121

 ! ةدابع عكههنزبشل وعملا نال صامل |ة' هركذ 2107
 ١ ا ىف درك اويضر تالق و مظمشلل وري انو قاهنالإ فم

7 
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 ىبحبب (مالّل !هيلع هدا لوسرل اذلف لاف نا ىنر ىش ىوراد ا

 0 ول م 00

 عيتلوإل اما مرشت عيخانملاضمبو م ىّتخرسل اخ ملا 0 0 :
 . ةقلتلابرو ملاعلارب ليضتوون ىروثلا دايغس لاق ليل || سل ل

 اعف امو هسآر انغف هنابم سا دبع م أذف ةسسلد اونا

 ةلكو وريف ةصخر >يهوركق عبعول !ذا هسفنر [سغت نملاجلا
 1 اشكد جرلا لبق هجو !هميلع زينل اود ثبآل اوبا

 1 لا ةلبفو يولع نب نما مالت يلو! علل
 ٠ عدل اودلولا بقل وفعل ١ هلبق و اذمد نإنمل ولا علبقك

 ا .ةلبقك ورشلا نابق و ةدل ل عماخ حيل لن : وما ةلدق و

 ١  ةازلوملا ليف و صو اول حاش مرن داو تءاواذ ]ماعلا

 ١ عقاززج ناوئبم ةلخرملا 2ع اشل نبا لاقدر ماقلا امو
 1 |... ناب اوت ةلاكوظولبلا تكلا فعبل هع

 ١ "ب ا
 ا

١ 0 
 ا 1



 أ "" دلتاؤقو نالازمالاةوعاربال نمو ملا سوما
 وب *ضمبل انشعي هدانعا ىرَل !ماتل !انجوب دعربو مه امزبلت

 3 مل عابتالا هملكر لاو ىنم نم]عفرنني منال له احنا
 وبذ لكسليع ذك ١ امتس نوكّسلاد :كدلا و ولمنلاو لولا

 لخداد اف «ارلعلا) اوق ادكرب بوك كاذدب الالم ارك او قشس ١

 ن اكناؤ انيلع خد نموها انفو رف اًنكاَم (نئطق كلذ ذ1دحا
 ةرحظعا ةوكرت ءند 2مللابال نموااًباشو ١اًييبحلخادلا
 انلع ناك ةاف بعدن ا موك انيكك ىّدذ ١ لالا عم بدالا مق

 هبلع ته ننىلص دعم بدا لو نإ] مظعاوبو ثروولل لاذ ذأ

 فدل عت خ]حال هترح عطب, ن)ةال ام مدعو مازحا ةزف وسو

 ىفشالام مافلا ك1 ف اضن اذا اميتس ك3 نمد ًايدومن معدل

 ةلرعل ١ى قلمتلا نءوغعن لع انضمت الس ال 2 د امل امالككك١ن نم
 ميري هعوكو سناول ا ءانغاى ةلرسل لولحو -امجللو

 انذاعا مخ اسمو مهر (نضممل ”ندعؤب لب و تسلل مرقم
 اب عرخ مالسلإ لعد اشيرحلا 2 ءاجدفف ىزن م اللد خرم لهم مشن ١

 انع مشع جاعام وثت اري وموتغ ال لاذف هل زف اصهيلعاكوش»
 اج لانو ملا اتابع اكون عضل

 داصن الل طسو هيفعاوتدسن اوصل اق فل اورشفلا ]بال اهلاروع
 ان اعرب لج اقو مش اوم لجوع يس دا ان

 .اعال انه أعش : ن اكام طيياظعتل ا ندارن ىذا مإ املا 1

 . موا هالواوم 0 ابر دكتلا ثفرعو هلع حيك أى اءره ثنو فيك
 لاا 0 ,لعاةوخ هلك د ىعن املاوجو ىفن د نيروس نه اعاو
 دا لنعمل هل مايقل اره متل اب قعد 1 نايس |ريرح هرج نم
 نال هزثو هنناعإول اهيل !اوموت دوبونمت عاخم ثءاجح مز وردت ولع
 ى مرسل اموت ل الرب اىرجيظمتل !مربرت 0 بنما



 ثداحالا ىم مانغل اح ركع السوط اءالكر كك ن١ ارود ماحلا لائو

 ةقرال وش ماي ضلوع كسى هيلعاقت هسا ص هنعدرو ام ناد اال د ظ

 هنن مارغلل صالربغ نع دوجوم لآتع ان يزعل كلذ عما و١

 لاوحر :كارثدحل نم اولغ ال ذاسن الا نالحدملا 2ماخلا لبالاقو
 ت"انلافعبل موقد ناامتاو يسلعت اذ! هيلع خاروع موش نا اما
 انزل ولعل درج كد ىف ال اكان ضم د

 لخاد خ ةلورض لك ءغتشمو سلي سافر طتس ناز
 ضع دود س ان) ضع توام دي د 2

 أ كاطلامشل قيد طاش اور يل وانفلا

 ( هذ اميعتنتو مر د ال ناوسو
 ةلرناو دافع اح سو عطا اهرباشلا

 >> هو عم

 بيزهلونىوونل لافو ىو امئولا هلام عال هد
 ٍ اولبق اذ !مرل مارشت ايه السو لعزم فرشلا وطننا اهم 'م اركك

 1 عين جف دك اغا ملعوزملا .الساربع اج ثيدحلاب عبخ انا

 1 اهمغم تيما لادتل ملت لا وتم نممئسو هيلع 2
 ظ ناور عبو باستن ال | لوثملا ئبتو ىدمزنلا هاورب ساتل انم
 يا اهرانن لها نمزج ملا ظنن نا تدر ١١3 1ىظميلعزع

 ءب أم ارش هزرظل !لافو مايق مج هود هلوحو وسلاح زجر
 ٠١ قدي بم جيوادح ١س اقدح انش نال
 ةوررشلو مهظتعتل دحا مديد نيبو هس يولع ,داتح انم
 . ىلعواهيننيبب عوق نا فحل يلم اذ اذه :ءاقااس لمص
 دحأة زتوو دحأه) موق نا 219 بطن مل اذا اما اس لم
 نيرقؤم نال سان هيلع يت مف ب باوثلل ابلغ هضن ءاولت نم
 . دلل ةجيغبس برب و مال اهيلعّيجل اوس ولع ماف ىكر وشم
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 “ دجو ع ند ليعرض اكيد وسم رفد ن كح دسرملا

 ب ا هع هووج ج3 مالشل !رلع ىلا
 انحا مظمنالل ن | قيال او رب كمزع نم ةلاسر زداباجنتم ملشلا
 مايفلا ناكل أف هحالبسو هيلع جال معن لب هيصش ى هل املج الإ

 لافتن ىتتش صنملاو لامل الجالو داب ولا ن اكن او نحل انت هتد
 ىيدليبقتو تمذخلا و ءانغألا مارك ٠١ احالإو ىل ىلازغلا
 قاثرم ين ءانغل فلل ان ةصمم هل عضاونل او ل اظلل لوكم
 لبست اًماو م الممل ادم ال | |بب الف ىفوملا دلع" نيل ١
 نا درعالا تصعموبو م دمنا ف هاتخاللو ديل ١
 نب كريعوب !]تن قدم ا ككذ قمتم نملو!ملاعلاقإ] داع
 2 ابرقو يلعركس ما فلادقل نان ىطمم دن مزمل

 دحهل اراوقم غاظلا برج مالسرط حنش تح زل تاج
 او دكد ن الظن طف باوخا نر نعت ولَصل انا ل]فلإ] اه
 هكزرغو تيبلا 2ةرداونم دعدق ةّدس |وث او دغاصملانسنابالو

 لا ناو اضن زايقتلب نيام نم مس هيلع أهم هتداؤصل اف
 اذازييللا ناجاور و عبع هدو ادون ١هأورماةْس ناضامتغ
 لوتْسو عت حهحر نام ارنب هىن ال زن ؛الئاجنوأغ امتن انقنلا
 غابطلاهاور هيخإب ةلاث ام ايزسحاو اه او اوئلط او اصخاشاال

 معاود سل !ءادر شعت اسملل انوعست اريزم ىداملل اهم
 مضوركم عرب نيررعل إو ةحدالو سمح ناولخلإ تءدوتناصلالا

 رون هتف لعيب بيتل يذلا اللصا ال ةجدال هازل
 يقل نال لاح رج ناقل« ادج ةلالا نكسه ْ

 : الو ئفلخل د اذ ادعب ون اح ام ميرنع اقتردت اىشر . ضف اطرلانامم
 ةمم اصلان اننامز فس ان امان امو يقف [ضلس رجم نبال اق
 نص ال ةعوركس ةعدب يديعل و ةيشلاو ىلا تاو ذع

 51م

 ا ل



 اًنائر ب بو هثيوركك عرب ثامالقا ارلعافل بن بْن روم لا عرشلا

 ظ ةييس ديراب اه هيل لذ واق 'إ
 ىبنن | اهعنم ةرلبل ا مكاجولعسب تن ديحال |عشل ١4 ارلوصا ال

 ظ و لبجلاب هشن لع ىداين ىف جبتعسم د1 ةلسس اهنا لادن نمد
 ظ نإ] ندا |راوذ هك ئيتسم ديف اصم ا نع ه كن او ةيمصفلا
 ْ م يم عاش (1 يتعد اراعل ارفعب ضف لوتس عدم ايا ني
 ١ >/ول اد اونعا لا غب التل تح اركك ناز *:ضشلا

 اب كلن اهل قبلك يح اررفو تيهسشيبلا مانا موص
0 

 ةعوركلاةعربلاداؤنعا :كتملاو قرم هس مابم ا دافشعاو دس بس 77
 ظ لبمو شاول نمدباىعانب نتصل م انهن ورش وق و زحل تن 00

 راعوبلا نس تريعلا ةودصو ل وصد ذدثامملا نا ضفلا اور مر
 هج اسما نواح او نخب سسانلا جس نمانعجس ىنح,الشما لك مدي ىو ا
 ١ تالئشمالشلا,لهتبلا د غال قففارلتاةولشلا اذ كم ا هلق

 ظ اهرالا لص وطف باد كتهنت يعل | الضيم ف اعل ١ ههد : 1 مف ناو ظ

 ةلاونا نموب ورث يك[ نم ةرسك عيال الص حلف نامعا 1
  موقاعدجمل !لرالم ملال 00

 انظم اطاا وإلا تأآذو ظ ظ
 1 0 ظ

 ' ولع ون هر و مكن اهرول نزلا لوا

 7 نلاعذات ا ا بمس ]
 7 ةعطشو ٌهكلاتو بالا نيسكاوهح علا اذ تكو يآلأ : :

 ||| وسال ارته ليكو ١ ضرالا نسؤفو ,داصوب ناءب هيتزها ام
 00 ثامر رتل اود نح ةلع بل ارل ١تأرآل انة اكد رم
 ظ |. ناد نيف ادخ للجو ةيلح ص هناز سرا

 ف



 م ئطتلار

لاذ هم نزلا جوتحب ثيذن اضل
 2, ٠ مكي ذتاعلا مافماذنب ت

 1 قب تلا ىهطق نم عطفاو دكصو نّمزم ١ ن١ نكضارث الأ لاق
 0 نم ةلجتس زل مدلل اهيلاعز او يلع فتم لان لاف تيرإ
 000 * "ا هر دعطق دعطق نيو _ءاصو بتصو نم الهه لاقف نزلا
 1 "اهلاوي - لا ث د اول) وزب وو ,يلاعؤفتم ثا هعطق نعطق زو 20 مج ب يسصسلا |

 20 . وع ,«٠ 8 ب للج/ 3 7 5

 0 «د, للا ألافذابللا بام هابكضسؤيظعا نم رلاضإع
 ئمجرلا يوفقج ذحالان ال ةر لولا ةطس وب ماجر ا! ستخوبس
 بس اثدل عيدين دلل ١ قاتل كال امو د دين انلاو برد ادن خطا
 و ابوغ و ماعالاو ةوخال اكلوالاه ود مقل أف |هرينعم نيب
 . قمحّرل اب قلعنلا ندد شمل اب قاعتل اال اعزدد ثل اكلنا
 نائيياغر رس ضر اووع ماعرالاول وام, بيرن |ف ومجد
 موف نصرل ازم ةفتشم عيل اى):لصتم بز قى مج اب و سو
 مع” دار ]امان ناز الا د]لاونجرل أىداز ابى ١ نمحرلا ىوئمي
 0 |!ثداىتل |ىنهب ىراز ١ ةيظظعلا ى قادر ءانربللا
 مننا ملصو جرل ]جو سرح |متلا جبع هانم هترطعو قكرسا ةزعن
 هيلعلاقو هتمجهتعمرونا عطف هعطخ لجو نيجرز) هنا
 اكهلاءاو رمجرلصيلخز آل موبلاو هشإب نب نه نم مالشلا
 هرثا لاسم مقدر قبل بسب ن !ورتس نم مالي لعياذ و كمغد

 ٍ و مقرر 2,ل عيتتوب و هرع ول زرع ن) عتس ن١ ةياور 2و حر لصيف ظ

 ١. نيدررلو يشلاوس نوب درو  ديشفدحاو قياطلاءاورون هلو مناقئيلف وسلا ةيسيزعمكدب 7
 ٠ جينام اوس لحالا» رولا مضوي (م هوراكلا/ي عقرب ورولا 4 م ارب ستيل اءاصواقرشلاة|زباور وو

 ١ قفلخإو بشل او عب شلل وب ءيقغلا لفل جتوب هاورروزح ناد
 1 2 داب مجرلصو نم نوع 0 اهفولا هزاز 2

 ظ ١ لاف كتمت ن المل اخ !ىزل )مجال .دازيال مرضمن لاهو كم ظ



١ 

0-5 

 اياه لررمسولع فق تم
 نولمالذ اهنلج صرت )لصور شل او ءاعزل ]هلو اذكم
 أ متل اب وبلتنانا لسو يلع قك هنتاؤص لافو 1 ُت ١ جئاف لجل لخيم ال مالا هيلع لاهو 2آلل اذل ان ثملا
 مل اف مول دنم ميل ظن امو لاومال هيلث ايدل

 ١ ىنعم كو نومدهتسيتالو ٌةعاس ادورخ نسينا مزجا -اًجاذ١
 .[ئا6ه'ةومرعب ,ناوث رتل ذاو تومدوه باء بج نزولا ةدايز
 0 ا ل ءبز

 لاو ازرو وقح ر؛ ع الو صو دات

 'هاور مترغاجر عز هن لاق هنث١لوسرءأي ىكذ' يك لبق

 دما هاور ءذدل لعن امزح ايعطق نمحو رع نمت |لم تجول ! عزه نا ماسو يلعن ,تن اص لاف ل طل
 كلا زصاول !نئكو 24كابص اولا مالشل 'ميلعلافو عمد
 ١ لصولا تتجلى هع كر [ئعل اور ابلص و اجر كملف اذ
 اًريعبوم ]حرل الس د يظن لوف دنع بحاص غاب ندسصو نعم و
 هت رلص لاف ايلصو ,حرتمطف د[ فذن او ل كارم
 هيك علل حزلاناهجنمجام نب ادا ور بص بنزل اب قززنا موي .. لقا ةورتل ال ولاونبي الو عزل آلاررفل ادري ال ملسو ميلاع
 نيلبو يعل وّتا ذي وريطملا و لاذ أبنث د اشكاموشس قزرل ارم
 فس و ةنؤزفال ا ةعرّرلا و باوثل ا انبي قزرل ابدا نا (ىب دحا

 ١ لت بند زايىمو ةوزفالا تجرد شا مبنذ لشن ىنملحيلا لا
 " لام اضىوسرلا ىزرلا قزرل ايدازب نا خالو ةرتؤرف الا تجمد
 كلك ىرن اند ثيرح اوان زكشم ادني يعو رف اعل او قمل او
 . عاده لوقن ناب كاز ارب حعزو -ٌلَضل نم دتم والام شك
 .٠ "ا مرفت لود سانل |ضعنقح عي رض اخوب ب مامبريل دما
 ١ 5 ايل ازع (عم]وع ناد ارااذ١ اهئ ءتنا

 و :
| 
٠ 

0 



 دة ءائشلا اونا

 ا [| |

 1 ا :ر عطاقإعاشالف ىلا نيلوربمح ظ

 شمالا ذو نيو نان د او رمل ايؤّرصمو ميل |حط اهورملا 1

 ا 200000
 زنز00 5

! 1 
 1 دول <. بسلا فاه ناب امل 8: نيرنعب بيزالب
 1 ظ : ىزفشزلادك هيب اصا ابنك اكد بنذ اذاولعش ” 4

 0 موهرل او ن ازد الاف ثداوملا نب يو لمع و تح |ج و ضرم هل قبض

 1 بلادك موش ببسي غو بلل اؤيضةزشل اا ناماو
 0 >امن لافىن(تفلا ضع ور الكا ال برد ايداإ اوبال د

 7 ظ ملغ اارحه ضن الر بخ اىلمن اها زك بذل انبضالو
 0 3 ىنريخ تلاد لايم الو لمالاو ربل باز رعملو امااودادزبل ٠
 1 !درلا ورشي اهعبتيطت ومي اومزنكتو مهر ام لوطن جالا ا

 صراف ىزش اذ انتشل دس د'ككزكو 'هرمآلا كم ازعل
 1 ا قرضل أ طف | سو ميلاعاهترشلا
 لضئلوعن موارعر يمنى زل 1طشلا ىلإ عمو مئوءزطلا
 "تهم كود وطاب ةبزوديرطا /جولاىدولع مقرضلا
 نعل ادبحاصل نب د نام !بن ذ له ام سو ءبلاع

 دع. 0 ووالد سار
 كيني عكر !ناولسبو ماسبو هيلع ىت هين اواض وو عمو

 ا كسلا ذليل هز اوف مالشلا هيلع[ تمحى ان, و ,لاع كن
 همست .ءاورزح رح شرمولا] ؟برل اول قاع االو زب ا الوعر عطافولا

 كرمة ْذحلا تولخرد ال ةتلاث سو هبلاع اكن فن 'قصلافو ىقيبل

 ١ لجو جوشلاب امن أسل اجونر دو وسم نبأ ناكل اف معتم اىضر
 5 ظ نآو انبر اوعرن ناريرم انأذ انع ماذا حطاقننارشن ! لان

 1 مالثلاهيلع ان د .ارطلا هاور محجر 8 نو
 1 َّقك اف ءولملا نجف ماقق محر ويل اان اتا الجم امون

 ا ظ سلم لار اعمل نرزفشساو هل | تساوي ترو غض اهإنب تاك هل هل



 ةياور راو حر حط اف صرف موقولع لزنت ال :عرل ا مال ل عز اذن
 يلا اول خا .ر حط اق مررف موقع ]زمن الدهتلمل اتا
 اهاور علو دعرل تت تا الابسوخ مالشلا
 اة هيناوحب نال نحيت عود جز نب لاعخل ازعد ناعالل وشم

 ظ مانا ةنلثومنموندقهجرزممل رنا تالاك تش و أشر ام
 ١ نبويرتومجر عطل حّرلا كاف نم ل ءرغ جاعت متناربربف
 ١ هش ؤازكم 1 0 متع نيو ولا
 لتضولعلارس ات واذا تون يملا ىلا نيلذ اغا
 1 ماجمال اب اوعط (ىت و بولول اءاوضع أنش و نسل ال اراوت ام 5

 ٌآ المع تاك مراصنإعاو مرتم اف اتت هينتإع
 هاجم دو ,نوعدوب سانلاناكو ناسارف بيا نم ةدع و اح ظ
 | ل ١ صاح لحرف اهرخ ور انيد ىالآ عر ثع عدو اذ لخرم ظ
 عب مرا نكي هلامنعزرلو ههلاع الاسف ىف اساملا تامدث ظ
 .انالف ثعدو عرش اونم نئئماج اوث اكو دم اؤمل لحرل لاهد ظ
 ظ 1 عل وو له ١تلاتسو ثآمرق ود اند الا رْسع ظ

 ظ

 < ك7

 4 دنا مرا بوي« الوحرش نع اول اقف ىنورم [: امنع
 نال ايان اري عش امم ومرت لاس افضنوا_ ل وذم
 ظ الخ دج ملخرلابل ثلث كد ءنف نب دعالسحاص نا نالف نب

 قوعرتالاج ادادا,دئاي ولا تنافراتلازا نامي ظ ا بول إى نغ نوعحار هيلا انام هن انو امه ةرح أ ٍ
 نب الفايد انك فضوالبتلا ثلّئخم اذ اريف عَلط ا 00 ظ
 دلافف توص لق ١8 ءبأج اه ريكو زعم دجبدولا بحاس انا الف : ظ

 تيوب ال 04 لاقرب بحاص تنكر وانهم ىكزن ام كد
 - هاربر ل زئاو كك زي مترين اد دخاف تمّتح اناس ار
 1 دياب عجابعو ىدلو نمإتأم او هلاجإعويف لكم اماو ةزشملا

 كرمو
 00 : ظ ظ ْ

 د
 ِ 0 5 ١ 9 نفس : 3 5 0 دب د كك 00770 777707 0 .:



 ا 2

 0 و 7 اذ نان ء تبل ف هو
 لثلادحز للأم ريع ردن حا و ينيب كلا و ١

 نسل اهولع هلم فرح هحاص ملل اذأم ]
 ماج ملفات اميرلا ذ 0 0

 سيل راسب نا هيلع حاول اثب ا تقر اك !داو هيغو ١ ن اتامرحب بسر ::اضىب نورخ [لاق
 فوم 5 ةرإيزلاب مياصيلف ل ادياقلالع منن ناك ايزلابو

 4 08 دحاو هاداعناو لوجاتحا نامل اللا ١ ظ
 ا ع 0 ناو ميل |مئاسح اريرئلب تو ارع ب, ثلا :ج

 000 لضفإبل ناكميل امس لعمق : نافربلا بوتنك ب مواصو
 لا 0 ء تمام ناو امنذ ايأل اصنع سن ال ارث او مل 0 النو رن 8

 1 اك كاب دعب دوت كاك
 ع دع(و 2 ا زءابباع ن 6 ناونجب بضل ع م مالم :لاخلو | قربك تخالاو 7

 5 يصور كفار را هتيم اودإلا نا بوتكلاب لوك خسكلا تح الاوبكلا غلا ظ

 ١|' هلقلاولا و كرب و ةريبلاثخدلاورسككأنالاو تهل يس رل اول الع امو ميلا
 0 لاو ايهالو لرق نا عربلاوا بونك عاشل نك تاو داس
 و بس مالم زابالالشول السد لضفاربملاو ميل ارب ئلعررق ناو ناو
 ا هقار هد 2/ادل عا اضراب ناي 51لاصخر تع جلا ةلصو نر
 ١ صبش ىو. لصفإ نإ ةقردقو مدل كيوشلالاخد١ خاذلاو الضفو (ْنش قل ابو ابو جرلا
 1 لفل ال , هال , #0 نا تلاثلاو نيو ا وعر ورش الخد ١لامنلا ارضفا نجلا 2

 ظ ناو ميلاد 2 ينال تاز هيلع-ءانتلا نحارو نا عباراو ل باجم هنؤحر عن منال ةياقلما

 ملأ ار الالي د قمت با لو لد ايف قلم اخو نيماملا نع

 وو ب ابيك ثرالإ ىرس نيمآتلاو او قزرلاو كرم عباس رمل ا ةدابر سد اتلا

1 
 ١ / | 3 هكعإ

 4 حره 3 م
 1 2 عم كيرا(

 لر ٠

 ١ ا بلاى بر يقشر | ةفرلاوةدايز حسانلاو الا نوري دالحالاود ايلا نال
 أ تاعتنإل ايروكا هاد 2 " لعنونجو هبلة وم هزملاهارورشلإةيربسمل عقواذاغا

 0 عل
 2-3 ثسالاو « آو كقننل مايك



 ظ مالرتوم عبر جالا ةد ابر ابزرشيلاو ملا ةدابز لذوكد لإ دلع

  هقزر هبلععشوب و تامل املا ثم دانح هز الع .مادمهاشلا ةسخل انو كاسح !١ ورك الك ثوعرعس ل نوعدب
 ئ - لئلوأ] ف هجريلصو لم و ثرثك | ثتكف ئرسلاوؤع الاعماد م ايزو

 ١ 1 هنت ايس قلد العم ادرتو ْ 7
 3 ذ لزرامزع ط للعم ارو برإ 1و عاطا نمىمالاو هاإ !بتع 2 ابرك رفد دال ل ىو
 0اس ملال د رب 1 م 1 طفوا ضن وب أ ١و يلف |ؤلاريسس 0 ور اف جان

 )رتل ىلا اساج نيامال ىلا لوس نما يرام نام سرب قوز ل
 1 لب_وكُن عدي اود لج نمأي ل نصؤم وسب ام ياو لوط < ناربجل ان

1 

 الفي ]هع د: لزنذ | هنت 'لوسر إل اقفل ر مالسل العجل
 ظ نويصف.ب ايواعن وهوتيصر يل ادوزيابقعو رع و رامأبا مالا 0 ظ هيلعتا لوس ثم نارج ل مو اكد رس 9

 0 مساوي نم اح ف اخ نم ةَّنلِل لحرب الو ىاحإر ماد ئعر نال ا
 1:  ازاوو 2 اذارقف كلخ ىزانم مالسلإ ل عزاوو ذلطلا هاب

 . ”ةلكرزت ىبلخ نمو فن حر وذ لج بلو نمو متنا قزا دقن يا
 ! لق ماليتبلابلعلاو جيبوتل اب اتكون 00 2 ْ
 مس ورلسطدتؤكص لاف دح ا هاود ناناج زئقلا 1
 ١ لئامتسا ]21 اجلا تام ىريت !رقب اوب لج نمتأر م نم ني عرسل ظ و نبؤمب ككرظبلف هلام ولدي لعد فاخع راج نود[ قام ظ
 روع اذ وميلعترسر ف ١ذاو عفر ادن اذاو نع 3

 عاب هذ لود زبر يخت نبا: اعود الو تعبت ١تام ازاو ندع نيم ب اصااذأا :كليرمخ باع |! ذو
 لعنت ل ناو لرب او ةهيكأو تررتشلا ناو ايرنممل زن نال اررق
 ظ و هاد !يريزع ]و ارتس ايلخد اف

 ا
7 

 أ 0 7
- 

0. 



 ىدّوب نم مكك لواام نويت لب لاف نادر هيو قالخالا هر هم 2

 ٍماللاهعلاذو أوغ تاكو اهنت ليم اليهق آلا راخلىح

 ©ورروو ءلرطل !هاور عباح لجو ناعبش تار نم نم نم

 رج عأف سكه شن ا لوسر ار لاو مالشل !ىلعوىنل الااجم داح م ما

 ممول لاقف نيون ضف اراب كام لافف ىسكاهنالوسرإب لاف

 لئاؤلصلاتوذ ]طل هاور نك عملو كيب منت عك الف لاق دحاو

 من تنئظى حر اجل اب قيصوب لشامج لان ام مآسو هيلع ظ

 ليلا بالج ا ةداعس نم باور نو عمو كلججلا هاو ,ثرورس ظ

 جراوعساولا سماه دملاّسلاةءالاو قبلا كاولاقبا
 يل جول بلكاو هوتمل ب1 ودوشمل | ليجلا < اةرشملا نم ظ

 يلة هنلا نا ةياهر نو ىبعم 8 نأتح نبأ ءاور قبشلا

 هنتا حقد الولو لص مع "هالبل دامس را مناهرو

 حاور 23 ةاطل ١ هاورررمر الا ترسفل نذعس يصعب مارفعن سس ..

 ةففعشلا ل اخونا ل لجم دحاو قح.لر اح ثلث نامل 1
 ناو جلاوخو كالا قبو ناخا قؤراد جاو ذململاراحلاع

 كل ىزلاناو مالسالاؤحور اال قحملاراحلا نافح ل ىذل ١ ظ

 راوجلا دو اح يشهلل تا هدكظذاف لكم ا كح اكدحاو
 رار رس 1

 و قوفح در لورض ن6 ناو قونح تدق ل [يرق السم مايل ظ

 يفتح نسا تسبحلص ناك او قوئح حجل ابحاص ن4 نا
 بقل ناو ىيوفح وبس ناك جاس الا ينس: 0 ٍ

 8 ناو فوقح ةين امن كربلا جرب دو بنر عرج الو ظنو ى]/

 1 ) ىئتا] ناكمز ان ناوى قوتح يشمل ناك :ىساح 3 اكرام

 1 0 رطل اقحشع ذل مل ناك نين لاب ن8 ناو انجرشع

 ١ : نبا باجل ناف ىزالالاهتحا]س طماف ىزاو/ قابل تسيل
١ 311 , 
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 | الز طم هزالال ارح ككاو ىقح دانمف لكذ كربلا هان فكرك
 - ليل اىقلمس مقفل اذ املا نالاوت ذا ىىورعملا وربما هايتس ١9 قفل ]نم
  لاقنتب تتتقاول ]يقف عياد ةناقكا شكو دوج شو ذو د | مابزيرو فورم ممل اذه تر إبسلوْهبو ةعزلا "عون فلا
 - تبجارذ نوككو ناريه )ادملا برو قرح توص عمد نوسحا
 مالل اي هءارب ناد احلا قوزح لاح نثق هيعمل ُهََحاالاَم 1.
 | و ضملاوهدوجب هل اوس اهل اح علال مالوتا هعمل نال
 هىدولا ورا ونعرشلا,رلتم و هازال ه١ عوقد ةيدبصملا و عير

 ' ءوضو ودب اشلالو تلموعملا !نم علطرال و بلت رخل ٠ 14 1 ه0 تاأ .٠ نال غل
0 

 ورئانن و نبلغل ا عرطن ا و مازيم ثتيتش و نالح ربع وج ا
 اهرتسو هماذ ل1 موو انف ظنل اب محبتي ال هر ارث ! طاب ط قيسشي ١)

  ”ةاخاا تلا طن | و هعرح حصن ضو هنإوع نما وشل

 هايثدو رش درما نولي امل! نشرت ى ممالك نب نطلزد
 - هيقنلالاذ اي يءامل هل اهعببجؤل !يوزمملا ةاجض انج
 . هوك/و الج ىزوب نور ايل ىذ اعل #لل يب هينتل 2 شيبلل اوب؛
  ىديلايءاشا دكلكب نكت هلي هناماو هش ارم كج ةوكيلاحب
 خدود مالو ملكت ال ناومف ناسلب مئاما اه ةوعل ابو ناسقلا
 ويزريل اين اها امو هنم تمل كج غلاسل و! نرش كج هيلع

 اف كلج لزنمون هيسن هسبك نارك قث و قوتسل بن اكول كلج نا
 هن اويذ ةروعل اب مئاما اّماو هاوس هلزش و ىليزنم لوشنو هيلع اغال

 و هب رو هبلاق نكسبد هلزش ]خد غلج نآ هغلبف نشل اى ناموا
 و ننعأديس وب نايل ق١ ابك ١ ةشلث رجراوملا نح مام
 إ ةدلكعااف هنغمازا عني ثنانلاو نزعام علب اللا
 | قح كحلا, تصوارؤو ىل ! ويختلف تس لجاتا ان باثكلا

 كاكرتف ماعم نمد ال ةوقح نمت يجب اك ذا ملعاو كيكام ا ه5
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 مهوسكاو نولكأن مايا تاكمامش 3 0 موصواامزخ أ ناكرؤف
 منه كامو اولسم و بح ا نوت يزعل لجناح ونلت ال الو
 * اًسسولو مه مها مكككب هتنا أف هس 'قلخ اهبّحت الو وعيش
 .لولك انام ىنج هنم داملا نوال ام مهنووط الوز كات اميقلت

 امزبوبلبوب و نطقل او ناّتككا هبل ان اف هلكمال نوسلنو
 داون مو معا كيت او قل املا هس ابل ف الخ كى اولا
 نع داعْس دافالاآل !مواشم ب وبلد مهن !ةباىشلالع
 مالك ا ناكىضرلع نعو نشؤملا ف الخام تريلا بح انا
 هاير مكنآي ١ تلكسام ووصل !ودصل ! مالّسل !هيلاع درت الوسم
 مجنرك هنعزعا مد املا نعونشت َّ هينا لوس الجم لاق درحا
 7 لوسراكيب نب دمقن لحر هاجت اة نر عشب اعزعو خذ نيوبس
 +هةيقل ادب هاك اذالانف مرنم اناذبكت راو 2000 قنوسعى ثوبوعو ىنوبذكب نلولمم ل ة١ل ان الشم !هيلع
 ميم تنحل ا ل

 عقال سل اقوي هذه امجو لحرف كك مق ١
 ب مصب يدم را اذن اما يكسو هيلع
 - لدزح نم ةنح لاهتم نكن أو ءامشم يف اال ايلا مو

 تو لدجأ مد لوس لاف يباح انااا
  اييودمح | هاور راح ا ميكي ترس زفر اون نم ارمخ

 7و بجرم قوفح اح ل
 راو تل زكوزع اور َثَكلو هازرالا نيعنريل اش الو ثق اط

 يل ا عل

 ام زم لكأب ناربعلل رمل ولع روق وذ ,لع هنا دف نا
 طم عبدو هاوس عض 31 اش

 فلل
 هه



  لاهزلوانت ناءاربسل كك نم نيت نط نا وديته لاه هلو أنس ن١
 ١ دويتسولا وحرب حت داع بشا] بتس نعؤب ناو نذاالدديتما
 / معلاو ةنملازخرب نم لوا نمويز يس عد ةلضد !بسؤحا نا

 . عطاوتبو انح ١ ىذوب الو هبلعمضا اذا همقرتبو هأعداذا عمور 07-000 !إ ببكوي منشن( همس كبذل اة ظغعو ركب و هسا ياه لع و ] بنو بنك ناماسل سم هيج وعر سادابملا يي اشو ١
 | ىو نمر/ال ناو ايل لوس انلاتاغالب ععبس الو دحاإكك < ا

 عاطتسا نازتمال. ل1! نبكو ماا ةلذ ىتوف هلع طغاذا 3
 ئ ل نامداف فرضت | ذات م ناو اناث نذابألا دحإ ل عزخسالد
 نماش اذ اان الو مالغأب لوشالو قيرع مقلد 3 تايلالاج

 ماشا وديو قاعرصحو ع نح قلك مزل ائئو مسا دمج
  اىدهنالو اهيفد هجول اقلط مف اتا عم نويتد ناببقل امري و

 هةشع_ لذ نيد قد يربو هش ننس الان صْيو ىنبال ظ
 ”ىتيو تاروعل اتسم و نيرل !ناذ يابعد و هئا زن قل عؤع خل : ا

 00 ةمّتلاعضاوم ظ
 م ى هوت أصيو م ]رهاب نا أهينمو ىش أم تاحاملا هأضق 1 ْ
 مخ اًساكع لو قس !ذالخارل و ةيركم دانغالاو دعم تسرع ٍْ
 5 د[ ىلاريقوت 2باكركإب ىحالاو قصت ال وصلا ]دع 1
 2 بقاعم هلام هنو هيح اره عنوسد ناآهنم وزد ال1 بددد ْ
 طلاخيو نيوهكل و« نال ةظل اخ بتع هاوىرملا تسوس ظ ظ لباعناأهنم و كتلىملل ىط اعلالاو !ذ!ىمط اعلا تش ناد ْ
  لمانالاةحاحعىبسو ماشالا ا نو نيكاسلاو اوفا ظ
 ١ ضم ادومب نااهنمو هئرثسم ةنددتتكو ماسم يل عم ناو 0
 3 ' ىت ثارؤمل ازعسصملاضغو :يفاملاب هاعّرل او هقّرل !يايرظاو ظ - لاما ةلذو ةلجلا ةّئخ ب داو هبحو مالس الاو ٌةيعملاو ظ ظ
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 ةدامملا تي صزنلا د [دورتعدح انعاسدلا جول ا

 ! . وي 1

 عض نازل ةدايع ماق وخلا اكو 8 : ٍ

 داعثلا | لبر قعد ىىببب نك ل اسد د ى عند لعو هشرحر ع

 مدد ل ئذلارضاادحإل مت ا كزيعا مجترل ا
 ناايرثمو الم لوشب دغ امش نصدحاااوفكمل يس وع

 قشرتو كنعالاو هاعتلل مجىبت ف ىوزب ناى ْتْز

 ىلع ةحوز) [قحو 1 زل حد 22

 0: ايو وقلنملا يوما قانا هضحم نول رت كدقد جوزلا
ي لوس ا عضاوم ابا انركذكد تو انزل بإب 2 جزل اد

 ' مالثللا بش

 ديت ناةد]لاثرمال قول عملا دحاام ١ تنكول لاك

 قحام هنت! وسر ان كل اذ ةداره انا اكدرو 51 ايش اج وزل

 بتقرلإع تناموكو ابشن هعنتال لا ةجوزا وع جدزلا

 أبملع ررولاو ل2 ألا ناكت لعف ناف :/فمرآلا ند اب ال١ موب موصت الو

 5 حراس >ب ازعل اد الم يزعل تح ناف نزار ل اعرخغالو

 00 2س هنع ةدالا | ادهن املةاذااكمرنو

 دز تس نمت يبه ١ذا ةدزملا ناربملا درو اهحيرأ قت قح نع

تتلعش |]وثثو عرب وابمب عساتو حرت تح ةالشل ا اهلا يشن م
 

 لص /رلع تر اهجوزل ع عدت ملو تقص اذاةءالا نال اهنو
 اطيب عمك اوس انل اهبتا[ب مالم ا هيلاعرلامؤ احوزل ومرت ىنح

 ينك انال مكر ناني نازترلع كح نا واخ ككع قيل ناو

 لك دن لوف نه ناد ةشحاشب نين اي ون وهرك"دحال مككوس
 كاع وخز 3اورجشبنمرجع اهرض نبوي فل نا ]حا

 «١ذاووا !ناهلسو هيلع قكدس بص هنعو ىروملإب نت اوذ

 العب تعاطاو |هّيكرف سننصحاو ارش تما و اهنا“
 اثنا مالسل اهلاءدنعو تاتاشد ةّجلا داون اق 1نس اخدتاك



 0 خان او هلهال ىىدخ عريخم التل هيلع اهو ايجون 8
 ' اهتسكارق ان اف علخ نم تنلخةنإللا نا مالشل ا هيلعلاةوىجعال
 ةجوز حام هتاز وس !بزجمل اهو ن اح نتاماود اهبىشيمت اهرءارذ
 ظ الو تيشككا 3 !اهوسكيو نوطا١ذ١ ايون نال اف هيلعاندحا
 . اوبشال ىإ عتقن هلوذ تيبل ١2 الزرجصمالو ٌجْمنالو هجولا وضت
 زل الع موزل اًوحام رمح ١ هق١لوسر ابكلاق ةداما نا ومدري و وكم هنئا كت لوغد الذ ايقشش الو هورككا
 ' اهدهاضملا ول هقلح نعلاك تجّوزت هقبط٠*ايش ناك ناف
 | هت ]مثل يش نول هّقح تّداام أيئاسلد هذ اقوى
 . تلخداز!اهحوزلدجش ناةءالا ثرمال شرع
 رز, ام 2ةزن اال قم ا تنمب ىذدلا و تلاق عَن هنثاهرُّضف امل اهباع
 2 جنو كن ظبنال تاهد هنو مخور زل! هاود أنّدل اخيغب
 "2 ةدارء]ىذون ال هنعونختس ال ىب و اي>وزلوكتت ال ةءزما لا
 - هذون ال ئلاروملا نمتجوز كلاقال١انّرل ١ غاهجسن
 اور ء واهيل ادق اهب نا كسي ون بخ د كونعيوبب اذ هنا كن اذ
 ناوروشلالعشن اك ناوهئ اًناف هجاحلهتجوز لجل ا ىداذا
 ١ ةداورونو حصتوتحركرملا ايننمل اييلعانامنغثايف هناآنإ
 2 ةشلاو'دككم لك ايزعل هر اكاهجوزو |يتس لم جرخاذ١ ةداملا نأ
 ْ ّ ءؤلطلاهاور حجر ىاجوش الو وللا سمع أراع ثم هوت كد

 ١ ليبارع عار زحل او ءينقم زعل قتسم عير ذك مالشل ل اعملعو
 ١ زل زد هلع يسم وم و سم لامع ع لمدبعل ذو جزع و نسم
 ١ 19 ناري اهيل اميّدوب ال لا ىويبوجد ابيلثم قارصب ةباه١
 .لاذف لاسف نب هاعرف محرف ى املشم كوابل ازعل هىتجوز نه ىل اون نا ثدر)ىف !لجتل ١ زف هبلعتلو المن موثلك 1 | تما جمس م أ ا. غلبابقد هتجوز ىكش ىنيررعالا داجالجر نا



 ب ميت 6

 ا نى عميس 8 قحتز كيلا وكشا نا ثدرا الا

 أبل قمل اينعزو امم ا فاى, لاف تعج ف ىتحور
 : ماجا بول اير نشر الا يابو ىتينرنس انااا ادلع
 كل انتو ةلظف اك لزنم تفصح اذ اذ هز اخ يما ذ كك
 ظ سم اخلآو ىرل ولرثظ اهنا عمارلاو ىنانن سخن ةرارمق ايلا
 ثاغاف ككامزشل نالحراالافن لضخاتطو ةناخأرت
 مععن ل | مود نيمديعلا ساع ١ ت ائفث هدرا نا ىورو ايزع
 سنابل لان جولعدقفتو ةروعسو ه اطق | !عدقفتو موب اىلع
 35 نالاما يطعن د اين دو ميتا لس 2 مىعلبل ند در ا.
 ىجاارحا (رطع اذ كلب ]لعق فشت د اند و مبقر ة'ىظيعبر املد
 م ابكتسمعن انتل انكم هتراواع تقفل اىزل اراندلا

 ل سم نيل اهب اب هنت لاقرب اوزهلا ةزجشلا

 تب ابائلال ايادرب اين الو مشن ١اوررملل 1 ظ
 11 اا اش نال و تايم

 4 اوعموزشل اوزوقل او وتل اب ورم هود

 لم مم هنأ دم ا أو 'ن ارتبلاو راسل
 ةداغ الإ هييكرق ولمفلا او اوشن ان تاحاحل ام( ذ نول قد
 سبل مح 006 و اعالاو
 12 ءلاوئيصلا ءامحا الا 4 و ةمغصر راو

 0 انج هدكذب ةييقمرتل ١ردكلو نسوا اب

 مالشلاعزالوسر نا زعمر لدتا ريعوتو بوئرل و ثلا

 'ء انكدح صن مالك اذه لرقم نم ون بطي
 ريع دنعا] يف سانل اب نشيرتسملا ب

 عنخ مدد 1 دعو ةبركت نجت لعمله لافش 8



 هبتاراذ لح لع لاهف بايلارل عسل لل نفح ككل اف اذ
 ١ ثم لش بائدو بند ل ل بتي
 ١ و ؟نازشيلع عقلا وريفلارازغش ىلا حرب ارب لكو لهنونح
 ١ ممايخاوبوم ناوسعةك ءلوغ هن هيلع هلم لعل و !راؤصتما
 مكي الهو دصربخهقملو لله صتس او بن: ب هيزخش م كا
 ١ ونمو ات ويس هل |عحزم اًماف هب ذايب نمقحو
 | ' هلمؤبسرتو عارملاةاح نم ةيئكتسل ان احلام ى ةعانص
 اذا مالك عدهش نإ» كعب ةران ود بوارّيلاهروخعل |نع ١ أل ةوزوسملا هنباعذ اذن نعر اهصتلييم ا انا وجج اهو (ننام
 | قكلفلاك ةشيوشم تااكاذا هلامف ف عوا مظتن ملو طنغ
 ' اًصقانو[ًّصق نه ١ذا ةئقلخو روصو جو هئوسمؤعو ءطخ
 ' اعلا نويشلاولخادركد عيمج نافل ذ بويعل نيس
 ” لالجالا نيس هال! ناض الآ شال نام عييت اىز لل الاق
 ١ بملازم هيثامركرن ال عو هتحرمد قعطسو هيل! شاب الو

 1 الورك وذ ١اومْغ ال لافف هيل ١ ندلإب ناطم]ف اوركر نود

 ١ نيرز مدنى الاه سرن كافل لاف ووزن معيرعصت
 7 اى راع زم مرعاس هتنائطد :باوّصلا هل قش لتؤزيزتتاوناك
 6الاخبش [نر لم اقر ال هك دربغو ناهس ِس/صولالب و ناجح
 ظ ١ َلسو هيلع هت هنت المل هان 2تلزن ايا ىنرؤمش ١ درو

 ١ بيالات ةزكبوه ورنا اتاو حربي نب تدوم اتا
 0 ميسمد ال :نال امم هحول !شرملاو نعطلاوبب رمال ايش و ةبسغو
 ١ مكاورمفتالو ةيوفتال 2: ]لالافهشنزل هنفزفلا بؤ غنام ضناف ب نو زان ام اولمتت ل 31نحاو نمنك نينمؤملا ناذاضج



 'يناسغيبب اعباعاذ ان فالالام اعمالا بسعن ا اهدحا نابحو
 ناخب عنمولحت الوب و باعاذا هئاوب اعرن انو هنن بأع
 عب ,ناكو هسبعف عربغلا الماحي عم يعج وبن نوكمق ببيعملا

 00 ذى امكن ١اودنشت ال ئتووو ليك ادينىلعو هئن بئاعلا
 ىسيا للاوبورشلااماو مشن امتلتق مكن اكو متلنف انن

 0ع يع حال

 ةامزلاو كدومربلا ىاكنملا ل اوقف انمي رف احن قدساف لنا
 8 العاق ككذ نكيؤرف ذ لفن إب كدب ابرم الس ادعس ز اهنذ لل

00 

 نيازتكورىرؤب ايدامح !يربزدخإب بلكي كيس ال لوبثت نون ظ
 ىزتارتعب نع تاَّشلاةرعزد ا عمن نازب شا الاف ىضررس ا

 واالاسبى ١ ذاع ارجسوقوسفل امس الاوستيبن درا اس طيبه

 ب عومي : دردئيل ان]وركلت رن ان1نينموتمل عئتملا
 |طشررب رؤل (ناوكرق قو غل امس ا. خس افك د اودعتت الف
 ا وع بيب افلا قس ادوشبوهابالارج

 نابالازوو هيب عقب وؤضز. انا ةلملابهنينيؤجرعي
 طك هنئاراق ىوتشد اونيرل ابال |لضف دح لف ع دحالرملو عم
 تبوزود مياس ١ نا الت اميلعل اكد مكان ) هنت دنع 7

 يل ولو عاقلابع امداونع مدارلو متنا ام اهدحا اطباإس
 اد رونو مم ورحا هاور اص ]عواننثل انآل 5-5

 ىوئتلاصطضنت ن١ال ادوس ١١و حريب كمل لئالا
 لوريغجص مار ضف ال أل ادحاو مكي <, ناوساثل ١ايعا تادر 9
 ىوئتلاب ال ]رح لع دوس !الودوس 0 ل0 رع ا

 مئازوسد اب اولاقشغآ إم تلاها م
 قاكاذا وا همر اة هاذر بي اغا ا

 يروحون اجا دايايداس كام ةشا :



 5 ايهم هس نيون سس ويس سوو يي ج سيسر خل

 ظ مى هيوم دنا

 01 5 ده اولالاضما

 ظ "يدك سلا هدوم اعنف هئلح ار نموس ارق أرتط ذ ا

 ريخنالف نب ذالف الو نآألامتبباف اوت | ماكر كين وج نينككاو باغنال احب اياك فو
 نوت اني بش عيض اوبس ععزااموبل نالف ب نالف نم كلطيلفر زنلا رت بان 2

 ا ] 0 تالاف بدلا كب يوكو سلا ةاأل اور كنان
 مهل ل1 نونو الذ ١ نت لاو نوم انثلا كيلة اختب

بج هاللون و تاتو
فون كد نونا ني

 1 لاو 

 ًالاص العبد بان ملا طكلاهوأحوصن بوت مدتا لل اوبو كك
 و اكونغ با الل ناكمثا كتلاخو بان نلراًنغل لا هتلاثد
 مع يو تونلا لبان تل اث ذ هد ابع نع بوُتل ايغ ىزل اوس طلاق

 ظ للاب نيد طسب هنت ا مالعتم هيلع اقد تظنال انيدكذ

 :ييح]ملل !ىكسموتيلر امل ادام طمس ىر ايلا كم
 ٠ لاعد :دوتلا لوب عل عط مل اماسم هاور أ امونم نعما
 مويلاهنرلا بوت | اذ هنتا ل١ اوروت سال ارت أ ادم السل اهيلاع

 0 ازعابكاح مالّسلاهيلعل اد أور: مه تاه
 | رجالات تول ازغاانادرابلاوزبلا وول تكا

 0 وصلا ان امال اهيا وو جاسم هاور مككز عا رازكج 1
 ُهَنن مالسل اهياعلاوو هيلع 0 .ب ناظم الت رئاذلا

 داو ميش اى ايزموس | ب مشو داعم أريلعو هنمتلذن اذ

 ءاطخللبر |ذاو ىدبعناارترملا فل ننس نمل اقام اطخي ذخاذ اح ىصناةلؤت هند
 ١ ددشاؤص لاف ماسم هاورمجزل ! عريش نم تر رحل طرد احدن ءس 00 /

 لقفل ةذغاغتست ذا. دق |مكذ بنا انعم مالا هانا , مران اشم د ||

 ثعمو) ترغب دخ ادو بول اج ايزل نا كريع معهن ش
 - 1غ اه خا انذ تن ذات ملا ابنذ بنذ ١ث هنت *اشام زوض باح دوب

 كانا بودلازم اييلنا[ تعطل اقك 2-25

 1 1 ا
5 



 ل
 نبا نك هقالافءالتل داتل ١ هبلعلاقو ءيلعوتشم هيفتا*ءاّس أم

 تغلاول مد نبا ىلاياالو كك جفن ىنةوحرو ىنوعد اهلنا
 هذ سعي سوم د ظ

 وعم اهكنارغب كيس ال دب لمس ال شيش : اناطخ شمالا داش
 لكم هل هنتامحر انضنديلامزل زممالتساراعزاو : ا اد
 هيا هاهرزجاي ثيحنم هروب لك نمو اج قبض
 ونس مويل داعم ًاورمغتس ١ نمرتم ام مال ل لعل افو
 0 ذااذاديعلا نامالسل اهيلعلاوو كرمت اود
 ىتحقدادزا ناوهيلق ا نصزفتلو تان انورلق ةءاًدوس ٠

 ميجولق لع كإيلب الك تدنن اركذ ىذا نول ادق يلق ولفت
 هنتا نا ماللا هيلعلاو غو دحاهاور نويسكيآون ل اه

 مالّسل ١ ميلعلاف ىرمتلا هاور ضغرغد مل أمررعلا يون ليت ' ٠

 هل د مما مهمه تت نحوس

 0 ل

 ثماد ام كد [رعىوغلا موب !ال تماسك عمو ل اذ ناطسشملا نا
 اهنإو الج و2 لعو لجو زعترل ١لااؤف اجا ون محاور
 ا هقاؤماو دج ءاور دنيز خ !لازاال ز اع
 لوقش ةنحلا 2 'حلاصل ارىعلل ةحررلا يدنا قال
 هيلعلاق ح١ هآولك كمل هد انغتس الوتش نهى نا ترا
 ىَنَد نرعو هجام نءاهاور 2-1 ١ نكبر! نعش الا مالتلا

 هانركك هنو اراك ةزهض نابلس لو قنكل خال امال اهب
 هات كترموق لزن ١ ىلا يدر عس) اف ماتم ؛لق اعل عن

 0 ةنموتييري با لاق بولت مسن دن للا ار وغاب
 ير ع ازم]جوف | رص ٠

 2 ةنملا ازيد ىتحامد ان لا الفقس زل !نرئلدرعلا
 ىقكوعأل امكنخا ال ىعر مالس للمكل اديعلاوو بنر ١ و'هعقوامل

 < نيع اف هبع مدن مثابنؤ لع ذادبعل نا لزش باكوالسم
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 ] 528 اين نم دا[ضال نم إن ناةكورنو نبع هئرط سس عرش نعي
 ظ الق يطا ثغاقل ة عدلا دن دخن

 اهعمعذ ندوعال ىنمعش ل يل ىكزعد انااناو تناتنا
 1و اره اظ ةبوشل | بوحف ناملع ١

 ظ مزعولاجو معز محن ىفعم نع لمع بول 00
 ظ نيبو هنس ابايح اهنوكك ب ونزل ارض ملط عفمموبو لعل اما

 75 اًيووح تركض !اذإلقل تاراق لا ايطسد عملاق زامل اجور
 ١ هك رتت مؤولااناو زعل ا[ ءالينسا يون قزش اب بور دع
 " سفئاراطسالاو موسالطل نزل ١ك لاحلابقاقن هلو لاملا
 ٠١ ايدك ءانتلاء ارجل ايبهاننإق الث وضالإبو وع تالا

 لاق ملاك رلأو حفل اكيلعل انوكك نحو ءرَّذل اعقل
 ١ 2 له وتلا قتل الوسلافو ةبوت را امالل ادلع
 ١ لكاقتمقلاو ةولخإآل ركع الو ةد ىل !تام اب ةمومزملا

 | ىلا ةلظاونم عفنرا ناسالاا يما ةورشس لك اولالملا

 ! ١ وقالافذزاوكو خيشلا للتي اذا ةدكتلايصو هبلق
 لص نبرلا لاو ارت اذ اذ نويسإك اون كأم /ىلق لع نإ, لي الك نت
 ظ 1 ع نم ١من اذ اف اّهرط
 ' اناناوق ةنلل ةئتلا ا غلشاللا هيلأو
 ٠ هيلا نعش ايسلار اوم يعمل اوحا نويلاح ه'ديعلا!نضتسم ل
 كراء امس كك ت تدارك انك هر انآ ّداضم ةدسح غش ايم
 ١ د وعقل نهر[ ونقل عامس هنع ةبوتل اود
 ظ | كك ةدابلابلافتشالا عم هيف فاكشالااينج وجمل
 . تدك هنم لا ةرككك :سلا ماركا ارحب معلا
 | 0 امنا التسالادجساثلا هذان نم نزع هنعرطا ' ديل الحراش لككق نصنل ابرلا برش زكى اكد هلمجو



 « “ب 3/ نيفلا مو لالا كك ق رتفنل اب مز اوم صطي كيو ميل ١ ناسحالا
 حيملفو باقرل ا قانعإبنثل !|نفويسو مراهم ل ار عرف رونو
 اذا ًالامج ادافمل ابوح ضمت دويمؤملا |ذاو نار ويوم اعمل
 متل اونل اذ «هاعل ا نلتخاو داصنا ل طمع جزع مام هجن لك

 كل اوق الا نحاو هريضت ' يطل رك ًالوؤ نرشعو ةئان
 مدنل ىسنل! ضروس اًعنب١ نعآل ان قكهنن ١ عه ثيل 1

 ٌينلاواَنب اميل دوعن ال ناد ضال او ن اسلل ار اىئتسالاه لئلا ٠
 و نامال !شن نات السموم اىملا نوك: برعم ذ !,ىنل الع بجو
 ظ فونحات١ بول اذ ةبوثل ١ ةعتتح ب[ ص وفل عر جاو وب

 5 و ىلا نسل ئلضلا ركام اقوقكب ربنا قوتح اتاو كدا 1
 ا 3 قلشل بالو |ظزلاد كد رمنعو لغأ بس و انؤل او 'و ةركزلاو ]

 ا ارث انف نمرت الليد افلطتس ال او مرذل ادرج .حفش ال ايكون لم بوتل اذ
 االسم ارق /غيلذ فرعس لئاناو ابر دن اهل ا ددع حن اذ
 ةزوش علس ال او ةّدلا 2 نبل لع و هضقيلف هنمشك اعمل

 طاوتسارد اهنعالا اتاو نيرشعمام الار هزم عاين اف تاعكردرع طم ةاوبلا# ازيا ورع ئلعرتولوانلعوطلو ا ىلع ل 31ةلبلد مج ةنيافاك
 باك وشس هر مدف دثرول ان ضنت وه شلال نافكدج ئلشلا
 3 اوهزجاهو اط ايتحا ممول بوجوب هايؤفل روم نكك نسل او

 نا ءاك ناميلوط قلشلاةددف زاوج اوريث ليم قدقل ا طوتسم ٠
 0 موصل ميرفت هقاملا زوبع الو اضرصنم اروكك موصل! خوفي اومزجو
 1 لاو مولضل | مل وتس ناامعلوسص الأ 2 مولعمىب اكةصوصتلا

 ع . ةفرصو ةوكول ا ات او نيل عفنل اغخج الف ءقدص اهنم عدخل وين
 0 قربه ذا ةابحالب ينم تافاموضقين اباعشل اور ل اوزيغلا
 , ولو خةاشلافلصشتا.. .. ككزلادا قرتمتف ةدس ]ككاو موق نا ضال «اشؤ نك
 0 الا او ءاعبض ةراّزكك١عمواورحو قاض بجو هظزيلذ موصلا اماث
 . لولم جالا 0 دكا



 ب اس ا
 مسا وسمع ل

 ا ب صم

2-0 -------- 

 نا - دفا سوو سن و ب

 لولم ةريوشم مارت

 ظ *أتؤأإ دام ناو مب ن١ باف نيف ل اماو عرش اش ع
 8 طنس نككءاذالا ناطكاعم هتقو نر وزلا تون |
 اكن هنعاوبك نا انرنعةثرولا عبس ال ىتح ادد اماكعا
 . قحايزعجواهسنش ثراولا > وااعرمت هنعاوجج ١ نانككو
 ةئلابرش اءاو طحن ا عزك هَض ١هأش نا هبزج ةئينحى ١ لاق

 ال امطق لاسن ال اىاعسجاو لاو أّمطق تنل !لعاّبجاو ن6 )نال
 ١ تتلاوعل طوتسيرجوملاو اًمظ طوق !بوحول ما دبال طقس
 ٠ لازدلزلك يجرم ل رتحا ناكن او توشل !مدعز اينحال نقيل رع | ةي] علو دحال) خو داحالا كيخا م هول ثراول لش
 ' طوقشل اولويزعلا سجال ناكل او نبقيل الع ضعت جوحرملا
 ١ ديو يطق عمغن مانت هنت الع ةدايشلاذغازنارتحا قنات" يشم
 ا 6 حاد ب هبل سجد نيام الاقو عمل !لاكن م
 | يام اناحعرنل يا زيوهو هلغ هثراد رخو كك سيح ملو
 ١ اموفقاناف تئلاركت او حبب انيلا 2 د اذكو ةفملاوكش لو
 ظ . ناتلارزغتسو تلفت ام مدن ايركد اهل تارجاول اورط:ل فل ام تا

 ٠١ قونحزئيماوم ار باس اما وز ايتس الاداري ريف دوع ال تاوزعبو
 1 ونس نا تلوتف زل ب شمس و بزرككاو ةطاوقلاو انزل امه قكمتلا
 ١ لكل زعب ناو لاذ ةرلرتي و ىمام ا ءلمجؤلع ميزو ناسا
 فشلا رصفل )نم لاه ناعبونىب ود اعلق وفحاماولاغتسالا
 . قروزرلا ةدايرسوادبلاب اما دكذكرق الثاو هن ذامطن ل ار ايزكاو
  ر ةطرصنآو هليبف كلام ايزم لعام ريغ و !لاط ل! عشلاب
 17 الانامهاورؤل الامه غيتملا منان ذاةابشل لاح ةءاشالا
 ا ظ لس نمو لن“ عم اهم موق نمو أهرب |مدرن واعرءاو نم [ْخبن

 ١" كاكا هيطعبف محافم مون نمو ةلرولادجوب ملوك( طع ل ناو
 ٠ الصوب ىجرتايغفحد و بون ا هين وفل ١ ىلإ درمق و ١ًاماك

 ايتن
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 هس اا عم مهدحو نا“ [ضفل اتيرمد و ةئقلا| عا

 لراصن دوف اكان ندواولاو لاول الا 6 سوأ هب
 ّى و ذخالا 3 ةيايزكىّتس سانا] نوب د هيلع ناك او ]بو زعم
 "تو نكماام كغ .و قطب ل عدو لكن 2 عرج ايا

 طر ا! ئه رشد نال ةددرعلار عدن موق ؛ بوس فريمتد

 ىنلمجابزي د قع دك_كاملل لوغن نإ نق هياط
 نئداج علل جم لز اول اون ركع ن' جسر ىته ناعم ناربال مالح
 ند ناكل اجيد هوررلا للان كه عجاج الدو

 ,ملع نحو امر /ضم نعال «ارعب اليصن لاق كت رمان از !لاهت
 هاضقل اح ثبلل اوب ابيغغل ازا زيت"نعداربر ةلس نيرو لاقو
 م اهل العد انءاضنلا لمنزل اوأم ةرخآلا ةءاس كيد لاك
 كرار وزاذ دار ضرل ولع اا ةرحآلا مككو ماع ظفللاه النو

 مينغل ازم|لتل او عىاتسل ب هل :ه اهرلعإ لن اهعتدلب الو ْ

 زون لح :'هلمجل اهلَصْي لو ارحاص كش وغح هيلعؤم _ ظ
 نحن اومهلادذ الفآل او ٌلح 2 هلع م هلضصعول ا
 بابو ىفاتفل انصالخ لاق اقلطم لح بسن هذا ىورم ند
 هيرب ومنذ قعركومس قح لكنه كلج رخآل لاد ل جر ةبملا
 ءءاملاعنم 357 هن |. دود كح قرب ماملاع فخ بحام هكا
 نسي د اىزع و هاربب ال ديك بزعذ ةن أيد اماو عاججالااداًركك ةئرد
 رولا جال ييرعلا غ اصن ةيغل انو مذ !هيلاعو هاب
 ىنظناوس لح و ئمللا نيك لعج مولطمل الاون ناو لالتسا

 ملفا مدلاعئمشل انيس مالا نعل ىترعواىلام و اوشن
 مل لمح بازال هارب الآ ناكمنسد - اهيل مط رؤي ال زن نوب ملا ثاموا
 وا اصمت نإ لاه فخ املسم تلج ئلملا 2 اذك هيلع عد ن1 نم
 ةهقلا عب بقاع ناف عشا جورئالعزشلالا تمارا
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 000 او وس ان
 ا داطغعاالك ضأشرمال قيرط الذانش | موصخ تناكت'
 300 مالل ا هيلعل اذ ئمؤلإ طع ةفلككع اليه الدهألا

 ع اتك هنم فخاو اهتف اط قو ىو ارمتشن او ظ

 - يقل اةموصختنامم دوادوب اهاور ةمزلا مون هيا اناف
 - هنزعنماّش باصاوا قجرتو مس ام نم أل ةشا١

 قحرجنب خدت ماتش لخ ١ قم |نناو قا بح أند هييصخ هنوكك
 همخاناكن لليو لسو هيلع هننالصو:ىدع افشل حار فخ
 1 ,ةموصخنا اول اى لوم نعمك د 'نم هنتاي ذابعل ادع ايلا رحأص

 ٠ وا بنور هم ات كلب قدنألائوصخ نم لشن اوك مالا

 امداموا/رنلعدم متن وانت قرن اهلمكع لت زم ارمحر
 ْن | اس ادت ةزاف اةايغاماوأذ نجر سسش مالا

 لشوبفو قدربخ مارئتسالاو فضلاو [نقلاو مر اكس
 أ
5 

 ٌ . اةتناكن اذ اهوخ و ناترباو ةببخلاو كزرتس لاو تشل
 1  ىاسمقلل اوم اًوعلتقل اسناكن اهبدونف قحريخبرشنل انف

 قومك ةدلنق ١ تنعى رتعبو ميل !-!ىل ادهن

 . نان دعا ةد#/ طفش الو ملتعتءاش ناو هنعؤعءاش نا

| 

7 
1 
0 
١ 

 يئن اهرصالخالإب دوم را 0100 ولا اي زعوب ْ

غل | ناكناو هرلعرروت نا بدت ناهيلعت لامي عراشلاب ]
 

 00 ا

 . ري مايصو |ةنمؤم ة ةشر قع ٌثافكهيفخ ءّرل | ب :ئموفعل ابدا ظ

 ا اك رطل تاداو نال شم يبات باعوا تام حلا بحي ىوبب .<

 | هاهم ال اف كيري مارختسالااو وضناو كزوتسالا 2س ةوصلاهفر ودوم
 ا . .نكماناصامقل !اهنمرمالخ اذ اح ناكم او نم ن آهن ١ارزم لم ناجم ييغلا يف

 . ةقاكبلعالا ونود طا تاك ناف ومعلاوا بلط نارعاستلا يني اكل ءايواوعرو
 عصر نار
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 او وقح انهرق ام عم أهنم ةبوتل ا ىبف نانييبل او ةبسفلاو نيل اك
 0 ”ةمئغ ناذ هنمؤلج هركد سمزاناب اهبحاوبخب نا كهل
 0 ناارقس هلح اذ اد منمللك مهدحو قم نالع مكعيلف
 0 جيف بعام هانا 10 روس 0

 ظ ظ ناهجركو هلضف نمقجملاو ئن هتازغت بلف الشم انتامغو ! اكس
 ١" باناذ ٠ءاناعلاضعدلاق هناسح:او هتمحر نئازخ نم ئاومخى نب ْ
 لال تس !الب تبت هعشنف هنعب انيملا 2 الوصول ف ةييغللبحاص 1
 ظ كلي اذاانث درست اهثال أك 3 بزل ل مصب نإلف بآن اذ هلم 0

 0 ايه وت هترزشرب هتيوتلطن ال مهضتلاف هتبوتدمب هيلا
 لمجال وهبرك مثال ةيشملا نم ممل ام هلع بانتملاو تهل ا.بانتملا
 لافو اياز عونعب] ب اهلوبت دج هيلاعهنيوت در همركل#
 ثامنا هنعج انما اعلبتمل ناذ ةةآىم هش نور[ ءموغس
 وجهتبوت نوككأ] هتوم]ت هيل تغلب ناذ ةييعت هتيؤتةوك
 تاما لعمزابو هنمزرل تسال نم معيونر اريجشل ةيالوب
 اح اج, نا كوربرتو اهرخاص لح جمئتدنت ١س انغتس الا
 أم لحافسلاف ]حو ىنلعح اف تشعل ىف !لاؤف نربس نيالا
 مم قت هنن ١الا ةبوَتل او نازطشس الب ساكن 1 هن اك اك دنت )مهر

 دلال انج هئاف رف دكد نيكل ان اضرب لاف اول و هشلالوئسا
 مهرنع نايل ارك يرتا وقل! وجرب نااهدح حض اوم عئلث ا
 تنكدلأ و فعاف اذكرو ا ا ١2مل لوفش

 ٠ بهذ ناآخانلاو يد ايداك !١ ”تاطبو ناثررل هيلع اقىَرَل .
 ملف هبل |بوثسو كك هنا هت ناثلاانل او لحوت هاج ىنح
 ٠ «ابنإ ةشلنلادن :بونلا و جاحاىتح ناتررل!نسظعابونذلا
 ظ ط انو بن كال هيلع جالو انزم كاري نا هنعبنريفاشحخسو
 مللاءاخارملئبل اًراوم ابار بنس نمل يحن ناك قح
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 - نال هئانكزع نسر ازغاذ١ نيل ١4 اذككنيمعملا عزه لابو نم
 ظ قلل زي[ح و دنع يلا[ معملا ناف ٌمحآلاران نعؤمؤملاصرلخخسم ا

 ئه و هضإغاو هتاقتم سس و ةيزظنتي نا هيلعف هيلع ١
 - ناحالاريبعدانالا ناز هيلق هب متسام هيلعةقنشلاو ؤ

 | هتانمح ةلج نيلا هدازاو ل هطلت : نول لصالا للا ناو
 . هجؤ هيدسررق كيلو ةعفلا وب تانج ابهركارا نكملا

 ٍ انا يفط تان !وثديمس:رذ هنظلت و هد ةوتن هبلقمهرسو 1
 ههزا تل ىف اضوع هننخ اهيلعد زو اركالاناصدحا مداق ! 7

 _ اق ائراو كرك لو تاموا قوت لطم حاص نيا غ نيو هيلع ١

 ||| ةلاملاقوت ا! نمديلع امدارؤم ىقرزمشلاىرط ممايقف مالا
  "املاتام نار تضل او هي هّينربلاقوتملا 2لالوتسلازعزغاذكو
 لت انكر كمال ىرادن الو ةبوتل نم نه ١تاهرقذ باغ

 ' ٍةبوتلاتلص انرككابدع ةجومن ةدوت بائاذاث ةمل اذ أشوع ظ
 / ناو هادحالرؤعالورقنل انرعولامكك ةجودرمريغةلوبقم 67
 | اخ رفع جد[ لاف كدتتا ةيفم :عوصتلاةب وتل الوش ْ
 ١ كطااكحهتالعرحاوريخ بول !لويق ناك اوزمككهلث اةولع ِإ ظ
 لوبق لبن انلا أش اذ١و امطف مون !لوبق دعو ناكو د ةلزنملا ١
 ١ وظعا اينرم هوكتد انتعالاو ةبونل للكس هناف احيوصن 13 1هتبوت ظ

 | قاف: ةشدلا سلخ دات لع نارد اجىور ل قالت انم
 . نعال عمل ,تولص نم ءالفرتكو ليكأ بوت ١و يرنغشما
 نشؤوملارها|ب 0 انفنس ال انن اسقل ا ةعرس نأ
 ظ بوئزلا نيوضام الحمايل شموع عج لاف ةيوتلاام
 ١ ىننلاةماداوملاظلاةرو ةداعال ارنب ؤل !دشتل د ةهارشلا ١ ١
 1 )0 اموت ةق اذاو ةيمعملا و ف !اكةعاطلا و

 ١ ةرتلا هنا اكلم عيا ةبسل الحاق اذ
 ١



 ليعبر خوببىتوتلارصاعانش)لاحاشف
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داس نإاةاعلارامف عرقا ١ نيقل ا دوعدال اك د هدوع ملعب
 لإ 

ةرلط لن ناش بنلا عمو اذا ؤيوشلا ملا
 تاقبلفلا:'بونزل ا

هعيش ملاذاف »اوس ةنك لق سم :؛دفئراا١
 ىنلاوع 

 ريح انذ لعضو يانامفغ سن ايل اداعإ
 لإ ةلقلاوع اًميطو انبرىبصم ةحض | ىزخ ا كانل اونو

 . ةعاص تش نسل ان لوفر عن ان لوغبرت عن وس الو دحرم ل لدقلا ٠
 ةامليونل انظتثركذو بوقت نأسف او لوف

 مع ٠ ريس 6لانصول اذند ام ايشس |ب بوشل انصر يغش ملام

 لكرزملاو ةبلعتأب تش از ش مل اانول ١ خي اضل الحلا ظ

 فيوستلانعر انل الباس رن (ناخ ةدوقل !زيورش نمرزلا
 ىتبال هلعلو ءاقيل وهو هيلارمل ابوعرم ا اوسىؤتسملانال
 هب ىف .٠ ا 0

  #هاتعال ارو يووم ا لي دبل اهيل عرض الاكرغ كر عرق الفوب ناذ
 مدفع لب ادعرفر اذث ال وهو ئيبرشل !ةيلعلالا

 كليا

 د نطابيلاغنيملاشل اوره اوبل اذلءطوعل نوت نالعا:نوفّوسملا

 انابذر اعلاو غكهنناركزع ا ذغل زع نيت او بيقزل زج نمل
 اياكم نول تراي ايلاو"نوملاعل |١١ نوميرح سال اف مام ف وف مام ديلا

 ىهاحلالا فويبرع ميآكن ولماعلاو نولعاعناآل !يومورعب ماك
 و ّنانلا وتم فم أر ثسدرت ةيصعل اههطع طوخ طعن ىلا
 ٠ > 0 م 6 ٠ - ل - 0 9و

 ىنيلسلل نقلا ىتسرقلا ةاببفل الخ ارم لتعم نا ماعاد ىلا
 ىبن هيلعو مث | رطل ارئثعب لأ ةرلفلا :وماًرتكاوهننج اك ديت لاف

 ةوارعلا 21 هه مزااآ ٠ ٠ دك 0 3
 حت" 2 ةبفلان اقل اه فلوطبو حت ايكاورولاررطن هنمو جرابقلا
 ١ هلا قاعي ظ شوا دم ارك, ىن اوثبوا,ةوتعي مانقل اةرعفنو ١ليرد'

 لا دجال و تاعك انعركدلكو هنماوبخ هنن ىربو كيتنحالا ٠
 مف عضاوم نوماقنن !مالسلا هيلعلاق ملون تلانم علا عفط

 ا
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 ]| نوطالررشالا نافل الا هحغوبو وتلا قيعنعز ل حالف
 : 3 |١ طومان اب قل 'نعبس اًنان تم هيف نشل لاو نإ
 - نال اًعدحاو , رن الف نهال ع كروم ازقد اذار اذ ْ | ساّلا فاك قحونررصل اة بلقلا ميلس صوملاو بويعالملد ١ قف انناوريد اعل دط نمؤملا ناف وب فح ن» ئبغئرب اغاد ظ | رديه تس لد ناو نضابلا تيبخ د !مسأف ةويعلل

 . مادا [ينس وع و انطخم قارن هويرو اً اس هلعاذ نوكمانا
 ْ ند ناوي يف خلال ىدلا نال ١ اما هب ماكتنو نأ نام رين 0170 حالا ديض اال نطو تادف نع نانط نطل "اك نار خ اور تعمر مع هيف نال اذ ليجعل 0 ابو ا وأ ١ زم وم زع وف نلنلاو نينيويع ىابث مالك ةلحجا 3 يات لنخالا ة در تإرلا بن أييلع جلا نولللا'
 7 و تاننز ال: نسم اكن امو تدنن ايزل حو ثارئاعلا نم هش ظ هلخال تح نللاك هعانل سام نفل انمتاموضعدلاو من١ ظ ٠ ش قلل اعيمج . امهم ْيظلانصعم نا كت لاق ئأل ماك الد

 . 2_0 مرش :'ىلم اهل الاق ىلا "لل ]مس ن 0 ا لب ووهاز ال رود كهلح ةنكئ د تصوت ا تن شنه الوق مس - هاوروضن كنزا ومتلابتنم !ىبسلافدوجآلا هل ل كذل 9 الاف كزس بروف قربس الجر مرمى بعىإر ملل لعل اد ١ شيز نر نافل انف نفل او انا مال اهيلاعراو اوما دم 2 نازي ايام و نيسؤل ابننا هوس و عط افريل اخ تحد تاؤبشلا ْ
 3 0 0 َط نر امتي تم اينلح نع
 ا > نايس وح خلبلا نال ثيرملا بزكا نلفلا نان ٌسدحلا 2 لاقامتاو+اليتسالا هصفن امن لق1هبحأص هذ ابوح غلام

 | ا
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 لل ؟ ع٠ ظ
 سَ أ 1

 ْ 0 4 2 ) اتيانل# 55 5 نب 0 6 ١ ع 5 ا

 11 انوحزم بزك شت ا!ثيحو ناسالاث يح لكتلانا

 ان 0 انهن ال اقع أس ال |, نون ناطشلا »اول اننوكن متن لسه نال

 1 : م داس نع لاب دال ظ
 1 0 يعزااوسف نا ةءاسا رك[ و كبك توكتن ادبكع
 1 5 نمااميساف هجوؤعابع الناعّح واما هنعورس وه و_رقلاب

 0 "رز نككام نابشوربس وعده ان اه امغادتكعو هيجل نا
 0 000 6 "اف هداعاارطتس ىرلاوبو يوت مس املا مقش قلنا
 : 7 ١ بوس هؤوُشْم ام)او وقد لعرروؤ ال ايتورف ع نطل م

 ١ داغئالاب 5 "7 + وفي 1
 0 ل سر تايقر زعف ممر رص: يحيي نك ىتنعا
 0 ب اشجركدؤ يمض ةءالعرع مل زر الا هجر رلع لزنت هاراع
 موتنا نا مالشلاببلعراد ذا نم مكى ح 2 مامركدو نط |يلأب
 0 ) م19 لافو وسل 'نظوب نظن ناو ضرعو هلاموممد عموم ارم ظ

 1 وتس دا صاخوج تقلا زااوعرب نا وسو ثدملاظلاو ٠
 01 يول اررغثذخ كاريكع هرب اكو لونلاءوتس اس ماو ٌنظلا
 ظ قبح اب نلثلا ئشو رافت تريغ نادي لفر طل ىواسم

 ظ
0 

| 

 2 د هم دهم

 سئل شرح ورط اوخلا امان هوسلاب هغرع وعو_زلا ةدنعأل !مونغا

 سبل !نيوت اع لمع ْنلعلاو نظل 1 نارجوزملازكو نع نعم وب
 ىلا هج ببسو أ نظل نع نا تلق باقل رام و
 وس نريعد اكرقتمت نارك بلو بوبغلا مالعأل | لوب ال بولقل

 نالتكمال كدر شف وانا متع النعل اكن شكك 111مل ٠
 هذا, عمشملو جرب نحاشتملامو ةرهاشو هدلعامرتشضال

 هناا 0 غبن كايت .ايشلا اماه ىكز 2 عقووت 1
: 

«٠ 

 اكو ريلباقيرضروجيالذ قرعلا«ادعاو قاسفل !قسف ١
 قس. لازال بريمن ناجم ,قالجإةحاود اضاع لدت كيخم من



 2[ لذورموف اك يوح سفن نا[ ز جال اكو فيجن نادت
 | اورج هر اب ضمضم دز هويكن نيك لاذ ادع ناز دج هالرح ا ظ

 1 ' بلتل بأ يرصت دوعالف دما ءلالد لكازيف (ركهيلع | حوا مرش

0 
 ماع هععرلق لإ ٌمغس نا رظلار قع علم ل تلف تدع ضنا

 || اكاطا نؤ مسبب ءارتغال ١و هاركأو تاع هزع هن و بون ظ
 7١ نيؤرلاةنلا و هيلع كتدتن ص اقرؤو نظل دنع
 1 اقتعالىامؤزميال لا ل ادوت نوم مرج قزمل و
 ١ بلئلاةاماو تاويل ال قرانلا و الزم 74 لدعير شل 5
 ' اذا اناوهبجم |علابعلوملا وو ةحارلاوةزشلا لإ
 ظ زول ا وزعم سدعسونيصنريلا ىو اة لدع» ىربخا
 يزن مارخألاب هت دحاوب ّنلللا نت نائب الو وتس 01 نم انرارركوو بزل ب تنل ذا لدعل اذه لدم اهنأج تنك
 ١١ جزلاترورو وببس ملا فرط ةدالعاعربلياشجبت نا

 | يو رونو قرعلا ةداهشد ةموتلل لرعل !ةداهش 3
 | نول 01 اراب اة زلمتا هوم

 5 هر باب ا ظرم ركل ناهرخلاب ل اوعي و اعوام دز ١ ظ ١ قيل محرز لاخر طخب ام. د قش ةمازع زغب 01 ظ ١ 4/6 رز و | يم نما ناكو كدذعؤتهنرتس 2 ن اكملإح 0
  ءايراب ]اه يش| نم فيخ "وال ط اخليك يان الو" عرف دب
 تلات ةافوستل الا دوس نار نهو تاعاملاو
 ةنعوبزم أشلاوب وى طبون بلطمو نفل أ
 ْ اي وس زش ابوح تدنن ادار ع كيال نا سل اىنعمك

 ْ ىف فانس ريل دول لسا وتس
 ١ | اسالكم قتلت نقل !بايل ١ اراه برقع
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 ' نرظلا نماريتك | ىشتح ا كك هيتال اق 0

 ديب وصح ا ١

 > ئنز نه وقل كن ثبنشجارذ نوكأو هبتعاف ثع اشم هيبجعإلل ا ظ

 الامم : نيفمإ الط 2 ور يتغالو ّنظلااومجننالو
 :يباز كتهقناىيوساتل |بويعزب :ىلاوه_-هلا
 9 هنتارتس 00 رالوع عتتورس اقل هبط
 يجوب ءقل اس ئ'ةيتول ارلاكلع

 القا اا لتسو ل4 ماب شف
 ىيرعزب ا وريصلا اليو هنو 5 ا 5
 ص قعد ىدانو هما مالسل !هبلع هتنال وس ررعص ك1 لاف
 تبمام ا اوذون ال هان ايان | فالي نازل
 نو ةيوعدنتا عتب ىلا هيخا روع عن نه نأ 0
 . . مطاوع تركوا مدن ازيداىلا تالوع تمت نال 2 بادر 19 قرمزثل |هاور هلحعخوُح عوكو هىضمن ثروعمنتا ع
 نخل اد هضن بتحب امهبخال تمي ملا مربع داع اهتنال من 0

 وعلا تن تاو لوب مايم ةللت امه اخادام ١ ماعد نا ظ

 موس ويس
 الورل مشن الام هنم ظن ناك اذا عمد امج يضغو هظيغ هيلع
 ارنشكعشلاوا وعلا تس يملا داو هجن ووو
 ايزيؤس هبلقو ضورسملاو ئحلاوجو نط إل اه نيفرل ١ هال ا

 سنن« لج الئ خم لفو طم عما نرعض ءاماف

 هع ائبولورولانمةعدر ابطشرؤو انزل ارئحاوفل خف لا نالعا
 م انش وضاغل اهلع هاو قرت ال طق ارزحو ةا هكا هما
 رادع ا و ةشح اهل !بإرس ىةيكمال) ظناف_هشك نا هل نك
 اصعلارع البط .> اهت هقتارتس زبك اظن امك دايس اع اوبب لا
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 ”ظ057“

 معلمو كر تس

 ١ كل ان ديعتج نااوجزف هذشسككرظل فت هئلخ م
 ظ سيت ن اكونج غن ىدلو رخل ذر بروش نان و . انرزاو نوع بعل عرتس 1١ هنتا0اشيرملا ورث شل اوان ع
 ١ كرررل هك هنناةداشنظ ١ هنت اقرعايلافف رز خ دنعاضب )و ةاعا ةئعدجوف هبل روتشف تسب خاج, بوص عش :رملاب اليل
 ْ ٠ الوكت سال او ثلث كطتدتناتيصعش اف شحاو ن كتهنا ١ كيمع نكن | جن الف نيشؤوملاريه ب تناو لاق صعبولعتناو
 ' طدويطو توبسل اون أن ن ابرتمل ارسل ظتلاهو تستر شو او سم
 ١ قؤع ناسخ نم نع سي يهررع لاقف مالس لو ىنم نذ أ البكي ' ٌكلخددقو :نآلا كوس ع اتوس ىلخدن ال اككلافو ننس رقد
 ' [رئادوعا الوتع توزع ناك يش وماما انهناو عنلاف كنع
 ٠ .ايزاوههرتساظمالسلاهيذعلا لن ضف هتعؤمن دنا
 | وهل اكل مهو موقرتس :للؤم ءالتل1هيلعلاقو ةرخالا2
 7 و هرار ؤ هنيمعم سم كو ةعبقل ا عود ل[ ين ذ يتيم
 | ىلا ١ركذن: عدت اورو و هيلكرستك نأ دو الذ ب انقلغا
 - ةلئشلا ناوصا تعفتراواراّرل !ناطبحر ات ثببكت عفر ذا . لا لاويدزرماةرورتطل | تاورم اك لخوبب نيرخرعد ل مووظراذل
 ١ قّكب[ماو لير الذكى اوي حالملا تالا ليو ناد خبند عرفت ١ ناوك(كلف عراوشل اله ١و عمس ثرك مهني هقول ملا تارا
 '  هنعزاناواطابس د اكاش ناو مسح هاش نا كيل أبم الاف
 ] ام هنجز شم ناجل قط بوث نو اهتم انكم اذاو ثا 3زح
 ١ اذا هعموزتا العري ال هتسفناف ةضاخ سالجبر وطن مل
 لكن انف ةخاف كيل ةجلم تن ناذ ئيغو ذل ىلا جشع قسسافلا
 و نظلايشث ةمالعةزه نال باسجإلا لل ناهاقلاوظنلا
 ٠ ١ لكشف درق ودوعلا [ذكة رومالا نه اذه 2 لعل اك نظل |

 نهارا ١



 م 30 يوسف ئوبو عل الد ثررظامو اغشر هلم اشلابوشلاناكاذإ ٠
 داريا اها عر كنت واكت دقن ارتس امرتش نا نما رؤو نوشلك[ب أ

 نارئوعيامتانذاف لاو مشل اواومشلاةش اعاتامهغسانل ٠١
 ةرالوغ نا هليل ورام ناولعا لم وثل | تعاه شلك ٠

 تصح | ةيرمملا رام كللطر تحيل اف شت شاف يفامملعاال
 ةصخدرإو وزعيم لال قاف ناضننم جد نا لاح ميزوملاسيرواو ١

  اوعمؤجل لا للف ارو ةليرملال خد وح «نرنحابا نا ىوروالص اف
 0 ١ م ةليدعمدجواولافازهام مامالا ]اقف الحر اود ناو يدرب
 0 وق ةممعل اهنعاوقرنف آخ ىمجر اذانّرلا كآ هعم) انفزإلا
 قعر عبو درئبغلا مد عرب اك ءضْئرف ثكوزت ١ نارعاو هفضل! بمر

 1 و 4 نإ . بيع 1 5 0-0 .٠

 1١ ىو يس طنوس دع  ةليشباذنالا اضع خضعت كفبالو قت لاق ةكرل ايل رانا رح اصر تشم
 يل قع ريصاوإل/ 0 2000 7 َ . 1 1 . ٠

 : 1 فيلو رأي بن ى نعبلف ذائككأّم او نمؤملا بابتغاعوتمل ناولا

 لغة علا اتش امئاو ةخاطرنع هيئامركٌرد نازوع قسافلاو ال
 ىكدورهاظلا سايقلاب إب نمانهو هلو همدكن اننالا ضع نامل
 ملسانلإ ا ككافاعلانمن كلا ذاف همل نعفرش ١ كالا وفرع نا
 عن اورو ه يخجل مود ىلوالا قير مهمنيرعر مرق سكه نم نوم
 كما ثدلو نع قتل افخ وةرعل ارحل عش: لعبشفلا ام. جورعل الآل
 : لوقف ناوبو متو عفدولا ةلش ايم معقد هوببام جذ !هبللكأك
 بائنال هيلع عالطاالف بايخ الا اناو مف مس جّولاة:لوقلا
 ياهو اره حمو مل وبال اب اتتموبسو خالامحل اككلاؤف موب الف
 0 باب اينغالاناوهوىنعم يفوت آنل هيلعولط اول ناايجقلا

 5 طضملاو ةجاطلا شد ليشمل ال اهلك (لعالو ةيم اج دالاحل لكأ
 ل 0663 5الاهل لاله ةديملا شد: الو ةنبملا ةأش مل دحو اذا
 بلعإ اف ةسملا ل جاسالخ ةسغل إي اَعفرم هنجاحل دجو نا بائغم ا
 مك لم هاور هضرعوو هل امد هم د ماج ل عمل لكمالتتلا
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 0 نيس
 | تس ارث انا مالتلاهيلعلاقو مدل و لاملا نيبو هن حمدتو
 ' ابر ةعردو مالسال ا ونهم ١2ضرّس أير ازم ابان يروم ١ايام
 تقول قرا ايثانتش او ةئيز نيلثالثورسخنمدشا

 . جا نباو يريلا هاور هنيرح لتي ا و ماسملا ضرع كان ١|يّرل
 لري ء تلا ةلاظسار ايها ذهن قاجلا
 57 الور نوردت |تاغل ناوروىلمدوباأه اور تاور خو قحرمما
 - لوألا جل 1ن اف لاف معا هل وسر هنت ١ اول اذ كت هنت ادنع
 . نيلمولانودغب نيذل او لق م ملم يعاضرعلالو يد هسا
 ١ كيلفءااؤ ىثر هن اعزعو ةنآلا اويشك امر مغ تامؤملاد
 ١ ىفعراو انلكازكة يفص نميسحماسو هيلعاعت هتاؤس لا
 0 تحمل اداء تحزمول ةىاكت لق دول لاف قيصقىعي ةادّر
 ٠ وازع ناد اناشا تبكك ١ بحا امل اق ناش اهل ثبلح د
 جدن مصل يد ]نع افي ١ اهنعو معو دواروب اهاور اذك

 نا

 لّمصم اررطعل نزل مالتل هيلع افف ظل ضؤسز دنعد
 1 1 سل ساو اجا
 ءاهررذص ضمدو متحند دلل ىذ امري سو هيلعاتم
 ينل ارنعازاو ثّرم ةداهال ثاقشلاف اشاارزعو دوادج١
 ١ كلف ٍلئْمِل اظفَل لنفي زل !داروطل ىزه ن٠ مالتل اهيلع
 دنعاتك] اف يضر ربه + ازعو اينرل ١ +١نباهاور محم طف
 ..اولافوازع ١م هنت لوسر باول اف عم إفف مالشلا هيلاجّجنلا
 ده تلكاو باص متنتعا مالشلا بلكي انف اثالف عض ! أم
 ١ مجال نذ هلله ىتح زحرت لو عطش تحرك نال اولاقف الجم ا اناس اهيلم عن اردع وركن اور علو عيو ىلهن وب !هاور

- 
 7 قركك اذا تيحلاو بقاع انئدَح ام لوسر اياول اف هومتبنعا -

 " تلا ديلعزتل مل اف ىئي سارعو ذ اررصال اداور يف اجلا

0 5 

 ا سما م ٠2+ ب صحو هع -



 2 2 2 جرم 0 بايب وعرتمإلا يس هول مويشرس يأ
 ل نذاىردنالوسر اد ايام لظظ ء !لو هذ عاجلا و اوسما

 0 ءتالوسر ا لاففسءاخفح| همس ذا رافطأل أ
 ١ نذأت كلابث آب نانا تب اص او نيماص تلك ديس نم ناناتك
 مرفعاف هدواع ملعر ضرع اذ ه> واع مت ,ذعبرطرع اف | حبل ف اعإ

 نابل قر ماهي ءلض افاق كود
 < اهبرخ (ةامرلا وح ايقشس ىلا نباص انناك نإ اههترخ ساّتلا
 0 ماليا عونلار'ودرت مد نم ةفلعارزم دحاو لكت هان ابفنماف
 0 دان اهتلكال امرتوطب هقول نس نم ىَرلاو لافخ عمخأ,

 1 تداقف نوف يَ الل لاثم ع رذلاؤضن كالموتح ال هادي رص
 1 لاف ٌمعدَقلاث ءالم ىتح ورئو طبخ مح درب دص و مد و يف نم
 1 تسلحو اريلعرتنا مزن امؤلع انرطف ١و امرلرتن١]ح ١[ًنأءاص نيتي ن١
 0 مالشلايلعزاةو وس (ئل! موه نم الكان (ناممن ىرن الا! اهريدح ١
 ا ٠ اكأتبم /للاهض ةمبقلا موبربل اببرق انرل او هسخارط اك( نم
 1 نب زعو ةابطلاو لعوب هاور جفم و لل و لكاتف ابح "كلك
 ١ فولكأتم وق ذاكر انل ا ظن و هت” ىبن ىرس ١ةلبل لافىضر وسان
 1 لاقد فمح!هاور :فانل اف اعارض لاف |نئامح ايءالّوص نملاخغبجلا
 ' موجوويدمجرساغ نمر اذ امرل موقب ترسو مع ال مالا هيلع
 0 ظ مومانولكأب نذل «الؤهل اقرت مج اب ءالوص مشا فن عرورصو
 5 ىلع ترم باور 25 دو |دوب ١٠اورمضارعا ل ,ىيعشو سائلا

 «الق/لاولتزمجإم هال نم ءلذف نئيرش نيفلسملاحرو ء اتش
 ع ْ ةرمل ره [مك] ولحد زعرش الوق كد و نوزامرلاو نوئامألا

 و قزفلاو لجو ديس ولازم لاو ناين زعوضلب لاف د اسلل ايزو او ريل اد نيكني عزج نبارغو قيربلا هاور

 ١ انو اجب تم انف يف اعيدح اللاخدح اباد ودع ادوب  هاور
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 حا منتراو مالشلا هيلعّبلاعماشكلافوقدرب اجور يغلا
 ظ . ةرلاع/نهزاف ل١ نع ام ثوريزز ١ مالتلاهيلعل اخ ةّيش

 ةيغل !مالسل ادي اهو ٌُييَعو رح ١هاور نينموملانوب ام
 يلسمت جيونبف بوت مث يؤم تلا لاق فسوف انزل نعش
 ظ رامبل اهاور هحاص هل تحمر :ءا ةيفلابحاص ناو
 1 دو ويعم م السل اميلعت !ىوردقو اندل 2 ١نياو ةارطلاو

 نكي ناكفعدح اانا ربك نإبدميل امْءاامالاقن |ورحاحص
 ظ هلوبزم رسال ن كقزتالا ماوس ان اج انغلاق ١ةمملا أ

 0! رقمطقرفل ادذإعول اذ نيفسنب اع كك ة بطر درج ا
 005 بطر اتناكامامرلع نوي منا اق ةمطقربفلا ١ ةرطعو
 .مالعل هيلعلافعلوبلاو ةييفل لان اينبام 00

 : ع مماصو ةالصم ذل ع 2م نم وما نهرسلغ الأقف
 | دي مدددعسو انه انكاو انه فزفو انه متشادق ىف اند
 تشع ناف تان حمام ادسو ْنأاتسحإم ارب طعبف ارب فرص و

 4 "”هيلعدجطفوه اناطخزمتخ | هبلعام رنغ نايت
 ١مالتلاهلعلاةواعرغو كرمز ل ١و لم هاورر اننا
 وانك تانحناف ب تر ايل ووش الوشنمدب ان انك وبل لحرلا

 را للونف ةفصصم سما اهلع
 7 عمن لفل لاى خا دنعرتغا نممالشل ا هيلعلاقو ذ اؤصالا
 ٠ خايؤصالا هاور ةرخآل او |. انيل١ 8 هيا كرو ١ ثصن جيططسسوب و

 ظ . كلون اف طتمتناومتطل ب مل ها ةدازم ورم ونو عرق
 ةمّقلامو كَم هنتادنعب أندلا و: هيخ اع يح نم ةداور 2 2و
 2 كهف ب بردرب قم لس مر زمورانل انزع
 ىسؤم هنتاجواو غو اننولا ١# نبا هاورلاف ام عنج ىتح
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 11 ير نمخ أوز ةسلا نمابتان و

 بائناانلركدةد اقاافوداثلا نس نمل 8
 وفل صشلتو 00 0

 م سانلا كين لاق م) نيمدتئملا فج نعول 1 بالج م اذا ةيغلازفو
 ذم باش عت ركذ اذاك ةببغ نوكليوط بوث لصق هيو انالو“ لآ

 ةيئلاعز نا ىطك ف عوط اذ ليك هضنزع ترك ادافسك ةبغ
 انبوب :يبنالو مالا هيلعستن !لوصرء دبع خييبت تناك يزشنو

 امون ١تالش اد اني انئامز 2 ٌتْيَكِرُف ةضل نال اولافان#ب ٠
 ئغاترل اراد ل خد احا لش فوكو نالوا الك“
 رف ييسيسو و مدت + مرش ال
 دق اهئال ةعلا كم :» ئات ال و دن ةع |//نم نول ابنالو
 مارب تاوكرتو ارنب اشوي و: ةبغل لم ١ ككذك الم هون تالسا
 نولو اننب اولمج مامطل !لعاو رن اهنذ اًسانافاضإ |مهدانرتنوا
 يب ا يي يسر اب الافالجد

 ةرركن“ هع د ا 2 اذب متل و
 يىماثلا بالك ماداو ءاشلاعن امو اتلاف
 م ا باكا هيتعم اال
 ءزم انس اح ذ اقتل اونيئتلاوبزيكاو يضل جا

 لوص ادام ا ونس ايتن لوم نيف نب الظل[ دل ظ
 ريال |غاخزككورو هببنلاذ اذك أب اطنلا ولون جل ف شو 2
 0 اول ةركرم ا ةدزورصم منع ةجحرل انوساحت : "قياذا هئلث
 لاف ونا اناا شيق هساّثل اون نينقولاو :يتيتلاو لوفلا»
 منعاوفكت لك 0 الجرم اولو انئو عماجلارىيملا : تنك
 مى تلخدكرل ا اوداعم مثهمغاهرخاو مرتشسلا
 ”وزول دوس اؤج/ذات ١ الم ا اك مانا ونام



 ثرجو الا اماعط تلكم امون ئئبر 1 ايوب 1 3
 ال ةيضارس إب ]عد هيا اذ قادت ملل الك ب اهلل

 ننتركوءاوس هفهول هعركلام لاك وكت ةضلا العادم د 00
 هوت ءىئحشد ءو |ملوق 3 اءلعف 2و | هقلخ هنو اهيش و! من لب عل“ م( ناش

ام «ورموت !مالّسل لعل افرنت دو عاد و
 اليو هنن اولاق هتيغل ١

0 0 

 | درك لكما لقد لل ا اذ لكى لاففريخ مط ,يلعقبط 20٠ 'هاطاا
 10 م 1 2

 را ىزش اه اف ىان نم لنا ونحو دست مع ذل 000

 مولا 000 ِ

 07 لوقااميخا ذل كم١ تنزف |طهفديعركي اع كاخأ ىركذ لافلعا 9

 0! ءةبدقف لون ام هيض وكبك او هتبنغادضف لون اممبف ءاك نأ لاث هوا يك نيود دام يطمن

 1 2 يا 0 :,

 وصوب ناروئم ا دارس اعلا ظ

 0 ٠ [لوغ اف تلا اناو 0 ا
 ل ص 5

 فيعش رد اعنابج ضفلاري وس ا ارهاب : قلما تس نا

 ءاوتسانول انىآمنملاهلعف اماو يامل اذ عالون ئمتلاو فلا
 اى

 0 اعلا ظ ْ 00
 . قرص اول يدركون تت !معذ اما .د ملال رف بينعآل موف لاف قف ذل ا

 |008 و كه له | مالاشلإ! لع متناوسولركو ورا

 | موص
 لملرب راوخ مهد د

 | ةاةحاهضن ربو اشسدحال 8 لمحات هما دال لبق

 0 اماو هاك يكصركب ام شوا فاكس 51 ”

 ظ ككربل ابةقلمتللامف اًداماو هام ىرع كو قيزمرلفلا
 ظ كليو ةلتلاب نو ارش ل اطاو نئاحنو براشو ب ازكو قزاس

 . الطب اتابويلو تاس |يئلاغز تعالو دوعتلاو عونرز ا نعالو
 08 ان موصاوتر غال زعض نيكو أعضاوم ة طيش
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 تورم اوناكر الر ساازبب ولو ١ نعاذ السل اردعلاقُو لع ظ ' 2" ايوا ةلرالج دنا ذاق نار جنو انة تسداررم_

 عون منا مالا عاجا يلعاءارلاو ص مالستلا لعل حب غلا لاب انًعالؤ زينل يتلو لاوشل اب ماك الاؤتت ل !مرتجاع, كذا
 ىييفلاةنمالتل رع ورك[ ىئلخاد نال باشعم وهذ مهمته
 هكلئرشلاز كدر ئلل لاق وه[ يطل ام نورت فيدحةلانركد
 رف أهزوقث لا يضل اهتم تن'ب انك زك 5 كك الاو ناشبرلاو ةسيفلا
 " ميغلاناراعاو فقكي امومت نا كك ال ١و بؤريمل امن انبات

 ناصف فل موطني ف نال م اغا عناسل انركدل نال نال ايمن
 لرذلاكل و |عفلاو حروتل اك مين ضنونل اخ مهبرهباع زيوت و ديخا
 دوصتملا صرب امكو ةلركاو كا هرقل او زل ذ اي الا و ةراشالاو
 ايلع اخد ىضر شع اع كلافدكذ و ماد وبب و يغل !ةلخادووت
 [دشغامالسل ادع انذقيصن ى١ىرس ُن امو: ثتد اهاف ةأما
 ىب | ٌةسغويوئشني اكدا اجر انبئشي ناب تاعأرم الذ مو
 ةب| لاه رغل ا اذكو ميهزتتل اورو صن | مل ارنال غلا نمرش |
 نإ تيب نا دررسلا باز موق, لوف اماو نأستل ١ دحامالا نافذ
 لحر ناهض اف لاق تتمواىخ انا نيمبرم خر ضيونل |ةيفلا
 ل ل ل مخمل د نيم اك يرؤل | كبل سب لاقذ ميزو لسبال ب اثغا
 ىث/ الوبر وبه ضعبلاويب دا نات لال هبا عيج ارث هيي

 0 ذا مودل اهاينار رفيع و ا مويل اشر وؤؤععم لوز ىلإ ةييغل او ١
 ءهمتل يام نو دم يغتر وزى نال أنيعم [ًيزييتس لن م بطاخلا
 :عمإعدوصتمل انوع مرت اف نيل هآؤلا هيي سؤلاثسخاو
 ١ قرردالو بيغل ايجززمتل او حالصل امرشغ الط اوي ظنل القل اها
 دنت ن الش كد يلا ودارل انيشحاذب اومج مريع ا
 ماطجلا ري مل دنلاو ناطلسنإ وخرب انيس نذل ترب لاش تأشا

 د

 و



 لاا هزم نهج نا ها ندي اف نمد ان دوغ لوغو أ
 0| ارمخيصم ركون و همجي مرو
 0 اده 9 ع ف هدويتمو نرد كووف هازع نك

 همر ال أنانعم نوكيت مرضن د :نفلشلاب

 ' 0 اف "ازرع لالش دلما انس اككذ

 ا
00 
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ٌ 
 ا
| 

 ا

1 
 ا

 ا

 ش قررا دا غصب هحا 0 اي انضم
 هْسخشْع عمل لآعسا سو جرب ارد كرف لوبن ام لح و
 ا وفي لعالم تان يح ف ايونك نشل لوف دلذكو

 ول ادلاد ماىنعال وعد ءأبذ اكن وكيد 'كاعيل | مطن لذ زك
 كيخاع علطم ئررتناو ئلسبتعواةولخ هل هاهخال اعل امصت
 ظ ْ 0 امعظعا نمل زغندت لعوب عرض

 هتتالصلاف باشملا سرع 00 0ا ةيياعيساب ترعا

 0 ةينلاغا سيجال حملا نيباشنمادحا !هاسو هيلع

 <عطفوامازل ايدرق هاوهبلتبف ف اخ نان اف داسلب ركب ناباثا
 ا ىبو تلناسلب لون 0 ناو مزن ل مغ مخزن ا

 الو هلبش بصرك اغلا بييالوقاقنوف ليكم
 رانك نافركد م مها ساب وا بجاعو ا! كميل اشبك

 هنو اا ابلعلاف اًعص دعب زيف فعب نا بردا

 - صراع مفلامون د مقتارل ا ورصن مص ماع صب نادريفنوسبو قمّوم
 لع اح ن ْن ا هش رى مالشلارلعلاف دشالملا

 ثوم م”

 ودول واس اقد طوع

 1 ار انلايزشعي لادن افح ناك اور عنو يفلا مون شرب نا
  ظيفلاوشن طوالا هنن اينو مامن امنا اخو ماع :بيفل الع عع اوبل
 ١ بلاذاسقل ا م وبو اسرى شط انا 0
 1 ١ ضئااوقت بغألل ارئعو تفشل اا 0

 يس سس وو سمس
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 المل هامترل ! فخ اوم ذ امل او ةيفل اطعملخعلا فعاهبلا لن .ىئز و
 ىو مالها :ههرعاي ف ءىّقل او' ةلعاجت اهئ لن اهشس
 هدصقبس نا الهش تل [ئ) ١و مخ كيرف عرشأهم لا نح نمر
 طوس وبشكل 'ه“ مرد ابكيلع مد ارش و مشت هنعل اح 5-

 ءلعثوزلاركررف ذم لرش نادبر ف كش لس ن) عباولاووريوورث ١
 هيل عع الو ملعت ىذل اركرت الو هسفن كارب نا حرم ناكو

 لررمروو ليي اج تالف لوقك يت صيقنش هضن عبخرت ىم املا
 سانل اد انن ىار قبيح قيحر طل سد اشلاو نكس ارب 4

 ورذلا ليل ًلابس دخن الف نع وشل ارككل وزير يف هماكاوميفع
 بلك نر او مارك ع اوني حرب اذن ادسكيده> ودام طقس ناهبر مش
 مل رم |رئآو هيلع امثل اب وساّنلا مالكع مس نا ردع شعم هال
 نم غياب عدت كد اناف ىقلل 2 زول مع وربو ركل وجع ارز و
 قفا انزل اهم رزيصلا عم وكيدش دما و يلعببوشفللا
 ىلع مخك ن يرسانلا كيفي ايدي الملا و لزؤل ادرىقل ١ عجاشلاو
 - لاروتمملاو مر يتلانم اند اي_.عئبل ادويثن او تن امال ! يمس
 مف ا[ اّمامب هارت اء اءصتسورسكبل |وواشنمورلار تس

 ناطبشسلا ناسخ موش يال [هداو فما ىف ةشلشف بدن لباب
 ةداطإاو ركتكا باور ١ نم عتلات امس ١لوالا نال زيه
 نولتو أف داص ؟وكسق مان الذ تت ظعااهلوقش يتلا

 ناطشلابلعوتبتيس وكوب الد يع لا قس زككوركتكان يمت
 لوئيدإو اوم بسم الث محزم أب انضم الصفه .يتركك هابل

 سلو عتيد تداعت كن يكمالف م ٌتيجشن لعبا
 ويغماولش اب مام ناوببو ةمتل اذ انلاو له اح وبو نالؤ ىو
 ميبرابو ماقغال ١2 [ةد اص نوكرت ماتعرف نيكم ا الف لوقف
 ركداعاناطبشسلاه جال مد رلوب اناني مي مكرر اعلا
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 ا ضي ككهتن نئلإ كل امل اوهجحرتو ههامئغا باون لطبلا لا - يلعب

 ولا 6م اي هي ل اذاناضاقر ائركم

 ال وا الو دمان ان عيلع هيضعررظ: ناويلع

 أ را ا جاف نو
 . اليو اكا كفن ناك ا ضعلاوختلاو خول نول صراف ماوعلا
 ظ ةدورنم التصرمزع كجاح ةيبضن !رصتملا ]+ اطخو بن 3 وي

 ا قيافافلاهينك قول خبللاوب يقفل اذن ايس اكيسال رك نعابف

 ١ ىرزتآدوو قاؤن ىبزحك ىوورفكى برو ىوا عبرا اع-_رغلا
 داغااذ اووزمكى ب ىزلا.مول  اماذ ايم ىب موو ٌدصعم

 م اممم يف قداص ال سعال وهند ب اشفنال لزق
  قلااهاو كة صطفل اال اب تم تغ املالوئنو د ّمطفلا لاا
 أ ”دلرب نار فرن نمدنئرةيالف اناسئا | بانت ناويت قافئوب ىلا

 - دولا اماو ق اش اوج ادن عيوت ةيلشن / كريو رب انغوبو انالف
000 

 اسافاناسن ١بانقن ىاوببو كل ايمدج ىزل ارحول امو وتل ل لعد
 عيبغبومل عينملا او وس اول اتيغانال عرب بحاصو | رش ان

 ظ ليف هويتك ال داعب ايمنمرس نلار زجل قسافلابانغااو

 ١ ووسانلاهرزع ىريفام جاؤلاركت ا مالسلادلعلافؤركتل ار قولا
 1 ري حامو ناعب وسنوات فلس ب مهن وك ذل
 ولولا معز يشرك دلو يسعد 2 ميرترضو م د ىوممأل مل 00

 ١ هوزائن ارو ب هزم اظن امك :ذلثلا“ الويب 3 ربع
 ظ كلخد فعلا ناحل راو هو رم
 سبك ناو وا تاوان هسا
 دعت سد ! غل اذ ادناورلع نارا يقسم اكسب انغا نقم رب يبل
 | 193 ماظل باساب ةيلطعانزشا كما تبن ةزكا نا

 ١ د
 ا

ْ 
ْ 

 اش اه.



 1 ا

 ا ؟ 25 ,نالووزب اطلس لا بوتس اننا ىدوب ملال بيغال نينفلا
 0 "كابال ماعتب الامحو طعم ارخا ىو اسمو زجر ركل زعل ١ تا م
 0 درع مشل 2مل ادب دلو ب كو انا برغل أي ين ىلا ازين نال
 0 02٠7© ةماشاة سب دكدو فقير وفل :ريغلا 2 شل صام او رف ابوك يال )0 0 كاسنلاوريل برس لرمي نككم وص هىليعن حول زيكو ن (عضاذ ةاذك

 | ملم اهترع و ىنم اهلاو طر! ]طيت نا مولطملل زوين ماظن !«دحا
 1 2000 المالف عزف وا ءالف مظل وقش ءىل اط نصف اصئاإع ةردؤو الد
 ةررفوحو لل لوئش باوّصل ل اوصامم ا زرو تاراتل بطن لع ةناعتسملا 1 ءاشاو لافم نطلبحاعل مالا اعز اذ مآل حد ارتب عل ذا اكد
 4 لوز نان« انئشإل شل انل او اكد ع و نع هز |[ ذك تب نالف
 جرفيلازككو ارك و اذكى س انلنهدحاو !ءحوز والاول عر ووذاعل وفن ناب يرمتلااس ال افرمالي قرط مو ازكو اذكن الذ ىنماظ
 الر تنار اذ افشل ارنوب الرع زخ عبار اوردقل ١ اهني عام
 - ” 0 الو تعرب يل | رعت نإ :خو قس [ىوا عدس اددرت
 ىلا ةعربلا اس نيل وك اذ[ عابلا اكامرم_ خس و ءتعدب
 للا اوبر خو عايل اوبب دسلل هول د ارورفل ا وضومدكذ هريغال
 بح اولي ئاحمد دو نائم رويس او ةاوؤل ازمزدجورمل اربح
 [راشوأ اهراس اربع عش لاى ريم ادارااذ١[نو ميدل اص

 دهيشلار سوو يشمل اصر ولا يعط] بسوار سازوا .٠
 ًامالاءارباك ءؤوررل اهليكعلاازكوداض اةلاوءازرالامصّقسال
 عتب اصاون هوي نا وسو او جل ارض طيفهامركذت نامل
 صاع ام هكر وك ى سلك آب ابجو سان! ةرد اصمو_ اك
 ى ييررعتلا لوف نيلع م !الذ لوحالاو مرعإلاو ىتمال اكديبع ا ' 0 عفر بشل اوم ناشالا نوي نإ] يي سداشلاو ش تييغ ذوكالفهحوزعءاملل باشح ل !نمءالتبلةيلعلاو ئيغنأل
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 لا هت 0

 ,كسر هر ف * قو 00 ال ف 5 0 20 0: 9 راس 7

 ا. لاطيكل ولو ءاكزيغ كيرلا ءادل ريتا مج 1 531100 50
 مدع نا باتل اولع حاولي يموت مسا الورع مسج الل 0 5 7 ١

 . ةوتلاباروةيفلا يون انكر قول وف ام اعفشت ابو بوشد راج ّى عم هنو ظ

 ا هْيل لثعستوأتعادخ انالف نامل ل اقالجم نا ىور همئيلطبلف مييابل 00
 ناثدران كاسح !ترره اكن اهلي ل اقد برت !دعاتبل 1 9 37 ا

 ٠ هيملاو ماهنال بت اك1ن مق ١١ او نزع اف اهيلع يت احا ل
 6 ةقاطزسارؤتسم ةادادنل بلو ةضادامذلل علو ا 7

 ١" 2 !هيتلامون تانمح اتئتلف هت انسح طرت أيا ا م 2 3
 ا هيلع تانحمل لاذ هز عا الب هاف با 8 1 9

0 
 هي صخدب "نأ ةدحاو ةيطم ويل نأ ةتيلاوحل ل 5
خينف هتاجتس هك د ناجل رزين ا 1 وب 1

 م! هتاجردزف انادراتل ال 

 ١ لاوسلاو ئئلاطملاو ةمص اخلادعب ىكذو هل اغا بلوت نمرمتس 0 0
 ١" ةءرتغلاز ءرعس ؟ىسببلاةانلام مال لعينعو بالو ا ىرحو معاي
 ظ بئلاعزعملا شم عرغ بباب ترقن ةمسعل اربعلات انسح 1630 رضا تس
 ٠ ةيدغ صراعا تبا يصان لو هافلال عديم تعم : نير يف و : ١ عرطلاو توررطملا الآه تال قتدس لاو ء|سضنل او ضي احلا و رع ا
 ظ ري ان جهاد ساقإو هوم اوس "لال يرحل ويقل نأ مما

 0 فشلك ردو اه دك وم او يفانالو طور ا 000 الو
 ٠ ١ الرز قل ارتب اغا 0 نيرب الوصخلل اير اب دالؤب

 > عدم ماتم اهزيرعم هرضعدو نطَغر از او لأم هاوررره اط نت: اذ 3 اولاد نبع نع
 ْ مك و ل حلا ونا اغاش ان ثوو مرككاب غل ١ 0 ات رحا
 0 - مس 5 نيل زوو تي ل لو ضاع هرم ىكذ نيت زا
 >> "ةااعور درع سأل افدجاو نازل امل "قالو ةبتعلاب 0 راو نورا
 ا التحاور وعالم نوط 0 32
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 75 نحل إج نر مل اذلو ىنب ذل الج ديلا هني ناحل ماعلا زمن
 0 كارد

 مول م رد ٌُ ب
 ىوصن ينل الخ ترحاد شب الل بنج ذو الل لما فلا"
 7 ا ويمام م فالغو كك ل امو ةفيصح+ ا لوقوبو خالغب شم
 يلا نال ا اوندنحا ذلكبابو عضال المقنن ؟وكا كو نع
 جالاوبو طيئاو ا وب مفجر قو كئاوب مفجدل اذوز تكل ارامأوب
 بيم انخاور رت امنا الغل اندم ناذ اوفا هلي اء زهتم
 لوي ارْبو ىوتننارلعو موو طب اكزصفنلاوش دا ل ةارهلا

 نمل تانغ اًسبضم ءر ملا د5 0( هانا م :
 ديلا ةاينا لوبد متعرشلاةاارتا ميك هاتوا "

 6-6 داو ضن 14 اهنا د كتخاو ليا حالا
 هر ؟ثشلل و رقحر دعما لافتا !وضوم اوعلتخاو أ
 لاء خضاب 0

 مانت الا نؤاو يقول عبت داك نم حيعتلاو طخاو هللا
 سر 0 يلج ورب يملا تمل ءابمالف دال اماو

 عغتلاو فشل اوربسائنلا_تكيشمو ءززل اهيلعبتكى زل اقشلا ظ
 قرولالع ودام حشو ممن وبعالرار و نإولاثأنأ ن نع ال امال ا

 ةماعلا. ىلا مس ومخرو ل حش الاقل هنو دونك 1
 م وعالو عيعو ىوانفلا : وهيا ل ا سوتلا بلا
 فلدول|نرلو ديل انش اهئال يؤسس يل 'بايئلأب يملا وتم
 |بالوبىاينبو مثبب ةلئاح باتو اهيلع سلخ يمال فك سلجب ال
 ل اجو ةالعن هيلاجر نو ةلهلالع كلقلا د .اف ولو شنب
 ليف اناتكا وبشكل زوعللو لجل شئملاف  متولص جتمتال
 وا 11/5 دربد م نا/بساناع را رم
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 . كتاكوكو شمالا: ىنيعملات اكن كةريتكم ال مث] لش رقلاوبا
  كالايرع كلان 4 اذا ءوسأبال نا ىرورقئاوككو بآل ا نود ام
 - هوركو 5 2و درل اونازكو 8 فسوب ١+ لوت ريب بفو

 ناو ضاسلاو ولت ابم ناك[ ١ نزولا باتشي ام ا كننخلل
 | ىووسانالبوتكل الع هدد عش نإريغزضبتلو شالا اع ابوُصو
 ١ عاجالابلنتناوهام اوبل اع دعونمو رف نقلا ةياق اتا
 . كئالو نآلا نم يشب! الووط احلا ءارغد ال مالشل !رلعرل ودل
 حابب ىو وطنا باور ونو وكلا تاور, ارنددامو الا نيب
 ةالبونزلاو ابجنالاو تيوتل ا ةبارق اهبل هركيو :نآلاه ودام ةلْه

 ظ ةوالتلادصذ لع كفاذا امن أرزم لوس امال ا لك تنا ماله

 لاقل أب جساثالف ءاعّرل اوركرل اوه انتل امصق ٍلعءارق ا ذأ اماو
 ةيارق ازكى اصلا ]جال ئم احلا بر مقنريملاو محول ١ يجول اوت
 ٠ و ءاقيتاوركرلازءونمدلكل نالءامرت ارصق لدعم افلا
 ١ له ةرسآنال مب ١ لنعو قشرتس !كدجلا ممتمول ول نيح جا

 « فاجنالاو ةيفمهل الار طبو نب عبانلل نال هعوا كالا
 . بالدرب نال من عضالاورغل ابريل ا اذكو قمل كاوبد
 6 روجإل نا يعل تشاء ل وعلب ند قرح ا مسعازكو بانج ا
 ١ ةبانلل ال سما ةلزطنت 'آلورل هريجالو قربصل عاش ءاذك الخ أن
 "5 -ءينزلاةبلق اماداهيل !هأملالاصبإ ضال نإ ىرح الان من ازغال

 ١ كلل و طيح ا 2موككر زول الحال قافتالاب موسأبالغ اوس ابر ٍصّنلا
 . أتتاذال هلقلا د يرشل وار رع ابوك نازل هاط' 2 تونقل ءلمق
 " نالوشؤرغم نايقلا كقلاةل قوى نما تم/و عون يعم وات

 ص آلا اظوح[ءلذت غولبل الا هرخأت و اجرح وصول مرغيلكت
 | م حطتتو ماك بكل هن جركل ارغف تئاح اذ ١ آعشملا و فى رق

 | 92: صنمان ععظنتو ةءانصن معن ىواملقلا رزعو نشاكلا



 نارتحالاو بالكل لوخد هراكأ لعمر ينم فالغ 2 يف هول ىزخا
 وسرمداّرسإو هنن ءاعساو ن اريل ١ تاتكوركو ضفارلس
 ىو بليملا ةاذكو ملظعتلا روث ن هيفا شر امولعم المشلا هيلع
 هركى مع ايذل الع اذك5 مد اركك "طوس نعف اخ امل نزيل
 سالو دزصدلعو ماهل و صغلاو ملا نإزلا ةيزق

 لأ تالحالاّلاهلصأسو هدم الزيت “لانا
 داهريقشل اريك رحو طسو ثدحريغص ثدح

 ماو مت تلا جورخم معا !«المازادعلاو طئاغلاولومل اكعغال

 ىضيم او يبربرتلا ثرللو ٌمبانملاوس طسولا ثرمرلاو كلربلا نم

 110 وسم يوم كا لكرعضلا ثرالر انه سافثلا

 ءايخالا عنب هربت انطسول ارو اوطلادتب اروى ههتلاوته
 دع يو بيكسل

 بزب راك اشالا عزب هب بكا تولت زوجا
 وبل : ازكف الطلا ةداركو «طولاعرغ '

 .ئِداملادوجو عيون ارتمور يمال ورب نا
 دقصحم هام ادوجو دن ازاوج نالؤثوبل انرن مرض لاقو

 ةزاج ةالص توف ىو رع وجبال ( ادع اهدد ةنبعم عضاوم ع
 لحمميشل مالشل العنا ىوز امل مالسل اررل او يبع ةالصو ظ
 دلم جديد ىججو حش رارج لعاق | ىةجراعةري مخ بلع اض ا

 ار ظوعألا هتتاركذ ١نا تهركذلا اريل ررثعا م مالتل الع م
 يمن دس هدرول مال زث احدزل! توفوا تلا ناطع لدف ارط اعلا ٠

 لافو هال دوجو ىلع رمل 2 تاكاربسو لاّدر بوكت ال ىناشلا
 لصوت ذ ىشوربغلعت ناد ةز اج كنج ازا مالاتنل بلع
 لربما لاو ملعا ئتررتاو لرب لال نانونت 'ونث [ىين ال [نيميربعلا
 ماراقأينم خوا اع جفن او تايم تاي تنلا

 ح 0<

00 



تم الدهن او ركيكا أمب اوجتالو مكان أهرلعوس أت البكم و
 + لاف لك

 عيقلاومر يزل او بقل عموسال يال مككاخابع وش اثالبكا
 ١ ل ابوي وا اموقومىةردوعسم سلق

 ا :
1 

 ' ًاىدكنا ام اوجزغ الو انرل ١ من نممكتأف ام اعاون : غال بروك
 : 1 اوما امل اا ارنم ماطعا
 ٠ لاتحالاوطبللا دوم اعل او اتا ال مستو خبال ائىسنالا
 ٠ رم وا اعمل روك لاثخ لكبتعال هلث او لوط هبقع زل د
 د عرض وع و الادحا ىبل ةمركعلاق س انل العبد روؤن ادذلا
 . دهم ب حجل اق لص نروللو اًركش هلل |ولمح١نككو نرخ

 ىتونل اك ٠٠ةرب ال دوقفم اعفش كلاس مد1 نبا ابى داقل

 ' نضحاي اردعوس انلا ماو أمادل أرثث اوف طعن اكأم وبب فسم _ قتلا رولا نال ماخلاو تعمل اكد 2 رن الدوموم عت 07
 7 (لاةئتطلاو اهحوز ايزع تملا! ىرنالا شئ لف ةرخال مع
 "موق نم دال او !ق الطن 2 مكن اووذو توملا و جوزل اناونل موتو هوز نكت طباض لاذ أننل او دامملا 8 ةأهنل اناس '  نمىم نامل عهد تاوف دعفش تل ار ايرخال ةارملا ابباع

 ظ - ىسيوم جتن اهل اقتلاخ مهمل !ءدابع نيبو ملمف اماك مالتلا
 ١ وفاعمنش ا: نايف نوكل نشفسالا انس ١ناضكرموت لا
 ا لاقو يقل ا ءاونل | عه حلمذو مموق ديحوتلةض
 ظ فيات نؤئلخر الامتزش ات اكو || بجربصن ن ايإب عايص ” الب هيشان اكو فسولعوسا١|ب مالتسل هيلع بوق
 "0  ماعا ساو (ًناطضان اكف ةبصملا عع لم تبلاغلاوبد
 ١ قدم ارباع نزحلاو هد ابعلان م اتمةنإنح 2تاذام انش انلاد
 ١ ىلجالب ولون اوس كدنعاتا لاف ىوبرلا ول اوبضتعاذكد
 ' دايفتساللبو ننرلامازمثاو ابرك يبس ايزجوش اكل ناذ



 ٠1١ هانا بش رتل ايت ما أين ١ تاوفئاع تنل ناو نوه
 كبطل نالعاور هللا ببأب اددنت هئيمعل ! ع دزن داضإت
 ىضيرجش هزل ام وزو وتل نمركتم وك ة ضخ غب بادح
 نازل ان دتنالاق ةرانككاهوجوملا هعاو دو ئطولاه الملا
 نول ىهتامةيل د قاللا المزن أينما ع اهمهقأ سن مس هيوم الن
 يعاود م.عال اهترحاو فاشل نعد اًدورو لوتل أقم اًركش

 كيطل اون هيعاو دد مطول نع ندعو طن كول !مع اماه نطولا
 اعرذْناف ضمحلاو موّصلا فد د ما>الا و ف تعالو دلستلللو ظ

 ىدر يول موزل قزلاد دكاملات بع هيعادد نود علا مجي,
 زنا فالخياطعوقد زكا ضيملاو يوشلا ةعاعتلا توج

 ظ جام ةحولتللا ه يشتت وم س ايزل هما: :ليملا ]صنت د [بغو
 سرياتلااع 2 لوم ىنناك :يرعو ا اًعاخروااّّش سم وضع نم ةيل اننا

 هدمّمب امرهزعوا سير وا كسار و ا ىئاررظك يع تن ١ تءلحال
 ررظكوااهجرخ و ١اهزوت دااهتطبو!ضارظك لك تصنو ازا
 ساي ةروكوملا نوصلا عزم ف مدح ا مكة ريو | تهغوا جحا

 لها ضننوكلجتل ١25 ةجوز اينوككءاملا :هلرشوون لل أو
 ةررقحامئاو نونجل اوتصل اكىتزل ار اهل تمن دلذ قراقكلا

 وهل اهنساءلصالا ناك نالررظلل اًبييلغتر (يطلامس ابنآلا ٠

 كمدوم مرغل ىلا بح عطس از تثق تل املا 3 اقالط انه ناك
 , لوش ناك يلا طتل ا]ِع نع هجوز هش ١ذاائاد خافككان
  ىالطلاود اهظلاو دم ارك 1نم هاونأموت اسد | اك لع
 < اهاونب لاو نعت ةيذل انجن ام ارنم الك منع ظفدل ا نأل
 اوجتمىؤف اكورام وكن إعشو زل | عبعيو 2 امملارؤر اهل
 عمم مالاشل اهرلعرت! ىور امل ةوركم محا اب هتجوؤل ءلوق نأ
 دوادوب!هاور هنعورمو 23 هرككةيتخا اب ميزه 1] لو التم

 نانا ثا و



 ٠ اناوط اولد وكيت ىتح ار عاشتس الا نيمنمت نا اييلع وبتطولاب .

 1 2 !هسشت ]نول ثم بش ماوي ىزنل ونعم ن) لوين معد

 و تح اطفلو لآلاركر عم هش 3| ٠١ش 1 هبتشلا
 داق دول 'ثيدملا نال +بشنن الع ةنعويو لمع الب نر اعتسا
 ملتمو اهني ثلا ةادابعزصتل أنمار ارلن نوك ليال نايف . هنعيزلاو تعارك ؟ىوس اكتبي م شدح ا ايل نيل نوك
 . كه ظنوكو طرتللا .ايوهوخو يخا ايو | يشب أب ايل شالا:
  ,ةئالب ار ارظ نوككل نود أيذو هلأ ةادا حرصت اديؤم . هن موضع نئيلاظنلامرع اب هتجوز هيبشت ةّن الب
 ١ ياىقاكو رخال سو |ىئ الذم تنالوقب ذ اكون هفيثح+ ) دنع
 . " لشول قسوب هبا هنعور ايرظ ول رون دنعو خد ىتخاك

 ١" ىلو همت ج١ لوق |: )!و بشغل ال اح :ناك نادم لفل
 ١  قدكئونو )هاون ءاوس راوظويرت قالك حف عش ١ لاق

 - ةعرص ظرتالاازب نال !طاهظ الا نوال ءالثاللو قالطلا نع.
 ١ ٠ ًاناهظىون نااعدنعو تنعانم يتلو [ىتالفراهللا
 0 الباف «الباوا ف الطخ أ قاله ىدن ناور اهظ ويرون مدا
 " ًالخارم اطظم نكمل هتما نعم اطول ىّحت وز نم ًالارمايظ الد
 اهط تا طك ىلع نننا لافد تاجوز وبر١ل نم ولو ولكل
 ' ععّقأو نحاو ةءافكةينككالو قلم حام ]تعلم قيم
 . ايلاطتن ا ةءامللو ناث وزب الد ىكعال غءافتكابآلا عقرت ال تيوحلا

 . .تفيالو يرض ىإ نافوسبكاررل عضل اهديك ىلعرمك
 ١ 2 طوولو بز 0[ فمدول ام فرص تدك لاقولو نيتلا 4

  .اندنعد نافتكا جوج بيس *( نادخاأو ءالعل اضمبلا امالخ
 ,يق : (



 ' [اهيانووف انلاو يحج بيجيب
 , ادوحلان هد و ل 95 ل اودوعل

 ا زلال ولملخ الظادطو رالاسلا
 ا 0

 2118 تدررر ىئدام دك اذ ىطولاإهق ةبقرمرترغ مت مير اذكو ابرق الط ناكأم
 أ دس نو كلالع و د ترش مايإو ناضمر اهبكرمل عطول | 3 ناوب انش قروش مايج
 0 : 1 0 مند م وضل !ئن خرم اشبكعف او: سس هيد! اليل اهم نت أع

 ا فسمع رسام ايع را ةماحجولو نبقو طفلا فخ نيطعطا موصق 0
 1000 .. اع 2 ةطوسم هلت ام قاس ماب ال ماعط لالخ

 12 كابل كرو | ىو مح دارا دبر ةرشعم اجا :١ ا
 0 .اهددو ابن طول 0 ين الرجاله نيخسب نمر طرز الطلاق وح
 م 0 00 م. ةفلفللا تحور رع ن١ موز لع ال نأ ماع او لم تحن
 ١ وري ساكت ل0 فقاموا طول قل ف ةالكلاجفدوزلا هني
 ١ جنش 0 :نالاع اماطركد'ن 4 نحف ناث ٌثيرشلل الا ب هتن أمه لهل جرجع اللا
 0 0 ىو, تافلام بالو نيريعابضغ زحام الغ هاوزالاو تاع كلفشب

 ا 2 !لامتناا| اوك عك اغلا 0 لل علب نوربسخو مدزف ا عت اغلطملا وب هيفا م

 1 1 1 ا ءاشح اهل انف ةشنم ةشحاف نيناث نال ارحل الكنب قب ا
 5 ان ثانع نيل نا نيد داخل نيل ايفون بوب الاون نا
 ا بارا د نم ع لافد ىسويوب ١ خا مبوىتر دوعسم نب |لوفوببو قررلع
 م الع لاس :قفنو تقفنل ارث ..اهالع اسما ندب ابويه ناو ايزومش شح اذل ا ىعروس اع نبا

 و نيع موصلا 1 لمن ان لا نال طن هنو تحولت اوفر دوعسم نب لوقو
 فيلحدب ارزعناركد ىونبل' . مزون بزئاو ندب ايفل الاق امو هنسننل ثاغ نوممأل ييشلاو
 | .دلاج مول 11003 د نال امنا خش ال نس اف هوك ا آلا يزن ال ثايباطملا ء ء: لان ان
 100 00 ناذزلطلالعببجو انج غيل عرب عبو ىخو عر جضاف هو

 يتلا الطف عوفو لاحوكتلاب يلا تانب ناك ذلا للة
 أريلعببحو ةرئاناجو الطول الاب و)اّيعجر قالطلا داؤس



 ١ ةوتشأا يوب ادعت زنجي

 : ىراكر ذل نول انؤ] نازيون جوز ١2 ١قالطلا نع هيل ألخ ا ؛ عطب رزه لان عرج و 506 ءا هع ملا لز 'ثحرف طذاع رزعلل مز اهناذايعانم لجو المشع لعووخ نع

 ' ةردافش انا ىرككاو فرز | اغ2 هر ن6 اه عوؤل 3
 ْ 1 تان ونا عر الع ا

 ٠ تاوعما شل اجدع الو ىزعلل اريل !ةلقنن اىذل
 | ا < داني اهئ تا وقاشاسإب 7

 ' احلم هيضئالو ١ اجل لبلز ام
 ق0 تاما تن رو

 - يانغ اهتال اناهن متو انما تاععادان
  ىقلاىجابتا عوزلل اهل وجال إبق واهجوز اهنعووتملاك
 ظ | يا فتعلاباز اتالم متتنالف ةقئنل !تنطا
 ' ولاا و نائيض |ىوماح وميك و درهشل !ىقلا مب جت

 0 كاف ط فكس الع تملتخا
 ' الفعمزمل العال ها املج جوزل ١ تيس يرتكك نا همز

 . جال ارومخ ونظم ناونل ءاط قل ملاذ تالا
 امم تام و عوق او لع داف
 السام اونو دع اب اهاتنا اهتررق لع ناو لحل
 ةرخز لاقد ًانمنعاهحوز اب ضاسالو كيف َق + حاس

 فلللا البت اهحوز ايطاسولو مي ماس نابل محرث !قولطلا

 00 لفااهزنمجلا ناك نااهنع تاموااهنانا
 ١ لكا اعيصتم)!ورنس خم اه لن 4 ناو هيل ث د

 ظ تاكو رس نم أعّرمدحاو لك ن4 ناو اهزس 2
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 الصم تاك ناث 2و !عوجولاى 1

 موهامربغ ابل ليابلا قالطلا 5

 . هضلإمللو عوجترلا نيب ٍقريخ وهن ىقلبزلاو اهيل ايش ١ايذ
1 

 2 ١داك نا ةلملادو الذ لاو جرح اهعم ناك نا

 راو نوما رج نا جنم تجصملا 2 اقلطم لح هالتن] علا
 قوخيم و فيهرشلا دب ةزانلا اماوبساجال الاثم اهيف تلا
 ىأ جرح ةريغشلاو [الالع بف عيش ارق صملا ءاماو ىكاحلا

 - ىرؤلل آعالد عسا
 م ل يده ال :اهنع وح مطقن اف
 ةيطاخرمغابمال ءزخ ديت انككاو از ماكتلا مايفل تالا
 اهد ال يفشل ف ا حا

 ابيلعا,تتضن نال ايل اطعم اتوب مزخ ثومل عضم دلك ' ارم
 جوزملا ايل ع يذبل [ضع ور ايش امللماورجوجلا لمان
 تش نااملو هزكؤبتل ا اهل شمع تسنن ناار 0

 ونال ا نككناوك دن نوككازع قلع يبل نالؤيلل افصن مذا

 نوو رج اوملامانال لل ان ىدراهتل انعوغل ال حابب مضت لاق

 ةذلقلاك ترم ار اذيكع تمبف اذاو لا هود ايراهتلاب
 ا اح ماس الف

 تشكن | :3 عرق: ذتين شعم ازغُس م اقسم ابغا |
 ميما آل اهتب عماش نامل انهض فك دادج الزج الأهم اه

 تجحوس 8 اهحوز اهل ع وأول انتعت ةلمجادد عيبشو ااهنم
 هثرولااهل نذ او !أهيفكك تل ادد 1 اهبمن ناكن اداهنك 1 نإ
 . رقت ىحورج اد ريف نكس نا اه وكرت و اذ انك وضوككل اب
 كيل اميين ادا هينا تيبل)و اهتم نال اقرا

 اريصن لاك | ذ ابق ىنحد ديرول | اهحرخ ١و هنكمش تناكىذل ١
 «ةةمرشلل عي التنن نااهل روج جامبنكال تبل اراد

 نا 8 و



 دب مدرج داري تناكو يل امولعو اضن ولع تتاخانكت
 تلقتن ال احس !نمرزغ اال الا اهل ىلذح ,ددؤت اد

 - تح يس دا بئانايز طا او لقال اكحزخ
 ا ص مزمف امش ال اةيض عشول اه ىوا هضم أريلع ا اتساف ١و ةمرا ولذا انك 00 م الوتح دس ةخابو هس زعج موزل |لزنم
 ا نو رم 4 تاذولا فاني اذه يايلع اكل ههوحود
 ١ الو روكاولخ بيز لكك ةندنعملا بنتو أيل مرعك ارل نم
 <سعقلاو:11 سبك مزنبال نيلي اوم نال | تعكر | . ورتصعلاب حصملا تظن وولوتلاو نيل او ب انخ اد
 ةاينل ا كسا ناب ل١126 هين ةاوذ لع فس انلل ادام
 َمِورلا تاوفل ةدوسنم !هركجكل طباض ناف اينّرل اد داعملا 2
 زعدعونم وجسد عاجلا ةوهمحم ةاحجتسملا نظن ١و ننزل فوكو

 نع أرب املامقد هيعاود نصف يل اعرزب 2 اهرتم اكسل ١
 - اا عو دن نجي الو نيعصالدؤو كلعدايحا]و بحاولا *اذ١
 مولول اذا تع ةسبلو دارملا ةشاكملأو دلول ماو لآ
 هتجا1او كرش ةؤطوملا اذكد دارح ارق انعاو(دّس تافو
 اجاب يق تعمل اقفل :١9 ةلم ا ط نس و دس اوك
 9 اطئاوس ابك هضاع زو ن»نالعاو ابلاغ رتونلا
 "  اًناءرصمم الم داعب !مالكو ] دز مالكو ١ نارل و١ داخل ّ نيو ملم لع ماعطلا| اهب و لعب وثل اان الد اكلم أ
 0 نو يلعو غبت رداب ااه ابك هنن دعما لدول نك
 م اهزعز بلل اد اندنعاتيم بويكازيب نال نيمب ةراذكم حاشا
 ٠ اوزا ةافرع تشرك تاحلام مخملي اهب ايمو أنت
 ١ طعنا و ناهس نتف كك |ه١ كلغ مك هلناىهضدق كترموت لا

 0 مقل

 امكحزخات نالرزئال الا

 تس



 ابد لحم لزمرف ناد لالحو سام اتشورح سو هيلع كت هنن !ىيص

 امزح | وح ظثكو ن ال نأ لعو ملناءا دخت لوقد كل 3 رزرتعم
 مين فكامد ىد اشل ال3 و هنغج ريع غاذكلا ابرك أديم مدت حا
 ميشال ةلاللل متع نال انتل اذ فراوملا ةءالاميلع غاذكأل
 قر اولا درو عشلا ناالا نييلاوببو عهرشم فرقد هدقعش الث
 ىافؤلل اموعل قرعل ن١ أزل هدرىوم لعرصتغبن ايانوم :ءاثتلاو

 |  ةط رع ةتلذن ايا, كك ىكهتنالحا|ه اكن معد ىب
 . فد ىو بسك5 2ىوف هسقفو ل سعلاءرعو تلزن اهلا دو
 نالوةرام منع خاض اظ ناك هو دوز | قاضرم جت حوعقو اًعيمج نيرعالا امل وزن نون ىم حئامال ؟يملمتل اق
 . كلف وذ اال هنتاولاك نا ىورزبق ناف كهرضلا دنع يشر نائل الذ سعلا رت نال[: 2 ناك قات امره
 ديلا. الو ةنآلا نكون مل ليج ار رك تمزلو برغم
 انش هككمربلو شنل كح برنو ,د مكي نانو الذ جيعقلا
 طظغابربر اول و مارتاعرنز مهلك نعول ملاك نيرمل !ماح موزلا
 هايوعل خرب معبيز مالك ع لخدوؤؤيإعفل !نم يع اوبن ام ايش
 لصاخاو ةراقث تمل اكاحواًالالح هلك( ول ىتحاَدل اح نسج منا عبرفنيطنلا هيلع ماجن لكي ال ماعطت ماج لع ماعطت ١
 ىلعزملا متحول مراوق ىرب الا اقل احر :متالنمزح لأ
 ميلا دارا ناىوتفللر املا تا ملدج 0 لامن هفن
 ا ب شبا الغلح ناك مرش ١ذ١ ب اقككا بك « شا !ىنعن
 _ روت اما نال ةرافكلا عال اًيش درب مواد اخال اد إما ناف

 ةعيشح أو فسوب د ١ نب فالخربت لوقملااد لءابخا
 . :تنااطن يعمم الخال ادنعد اًءلطمثنع اهدحا دلع
 ةعناككه تنال حا أم مر ملة ظفل نال اييملالملا مخ ل عج انأو
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 ظ
 ظ قلل ىقانرحواهشححارن ابدل اعانكمارز و ترم تامئازع
 وعش لا ذيل اوببو نيربلابحوم تا اان نال اوبو عربزل

 | هيلعاقترزتا نم ةلزودد ءاقل الازم الكت !ئوصلعف ١ذ18 ةراشقكلا

 . ةالا2ةدؤلل ونعم ا قب ةيرامو ]عل لمن لع رجح وود ونبذ
 ظ ديك ف هنن ع هحن انباع الوقو نيكو ءاشنلا
 ارلاوا خشحلا ئه وام اره واما العب لا انيك

 مل لاو هسمنل هيمن د4 زي دار يرحب من
 نام عاوز عال همحاشسا لبهحاشلا ١ هر اؤكيدعد ملون
 دهيوصتملالعيغلا 2 'نيبلا فزصن ١ ن|عال وزع مرغنم
 لا دمج كلاين يقع تنجو ة امل شن رح غال
 سبلل اهلك الو لو ىشناو حاجنكا لاؤ صن اق يزن اد
 نال ةتسباف ماحوطعبوثل ادع ازهلاخول عصالخلا "لاق امل د
 ش ماجؤعوبو ماعظن ١ اذه تل( نا لاو ناو تبغ ىوس

 لاقؤلو و ماركا نا ادنر نوري سانلا هشنحيلل سابقلا

 0 ا
 0 ا ل هي االيداق ٠

 مارح نلعْنضل ١ زود لاقولف هحاشلان١|نلوق 2 وكمل
 ضاع طلال هنناو لاقول اعالج هنم ةقل طكأب ثني

 :وزسقلاب دع اًءاو هنعمل ازكي ثرجال انك لاعؤلد
 وان هنم جركل د انسب اذيارغلا لاب ولا زكا
 ارنيو زكا ال هنت او نم م دعت اهذل ارهو للا دمؤإد هزج

 ل لاق«. اكمل غ ايضا تايم لح قعر )
 هدصن ناو فلح ايىرش | نا يع ّرل ١ عزم بن 2
 َ ذاب يرخ  ةيآونقت هن لاق فر ماك تنعي مل ايهد وا اب
 | 0و ماما ادنويغ هارت

 ا
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 هدووس« كب ورمسل 5-7282 هدو

 .. ديت لطم

 ”١75 رذاباو شح ةاىلوم اماسو دوسالانبدارؤمل ادايناعو
 كس زيد ايو تسر اهل ن الس همغ ل بدنت اديعد عر اهنغل |
 طمقتح !نيمجا مهيلع كت هنا هاوضرم ةباعسس ةعاجو
 ومحو اويكو اوقرف ةمغل |اوركرو نوحطم نب ن أيتتر اذ ذ
 نم رول اط نمط, وس اعزب باور 2و تاَبطل امههسنن الع
 3 و انركارم مطقن اول اف مالل ١ هيلع هن 'لهسمب اجا

 1 و لابن لحج اكتدرالا ون عيش وأبندل ١ تاويرش كر
 1 لوسرككذ حف راهذت !ماصو لسنل اما. اع او وج او ءاًصخلأ ا .اوقحو ىسايقلاو ماعطل تابلتلا اومزحو وضاوسلو :
 لاقندهرعزف هلزضو ناتعة افماسو هبلع تدنن صدت
 5 أهربخ . اهسلان نا ىصاو كح عنز وغلب نع ةد]مال

 تم يرام اسس خيحمالشل اهيلعيرت ؛لوسر بذكل ناشر
 ن |, ئعكربخا فام اهبت لوسر إب لاقفا هج دنع ىرعت نا
 وة وهيلعت هناص هقال وسر اهلل اقف ليرص دقن

 ازعاو بش اون ركك ل وج لوسد نامباحص هاجد
 ضير نشب طف او موص ومات ا: ٠ص او ماناك مسقل ا
 قزم داغر اص او كايئعداج اورو و ىزبلخ قت

 |يىلافد مرطخد سس اذلا عجم اورق راو يدججاد اهرطل ايسر اخعيتت كاهل د اش يكيكع كتم ال ن؛لافف اال
 مي اونو نارهكرم ! تسل اما املا ١ تاوهرشو مونلاك [ىلتل او بيرطت او اضل ومرح ماوق | لإب
 دح اسىاودماوشلاذ امت١الو ءاّمشلا ساووملل !ىرتىبدوخمل
 اوتو ايش ب اوترتش 9]1 هنت ١ اووبعاو داليا مرن ابهرو موشل قم
 !ىتنلف ن افبر اوموص 3 ةوكزلا ١8:15 ْئلَصل اوت ١و اورتعاو

 ب -- ببي بيس ب بج و -
 ون و 0# ووو ا 785727 تمل ٠52

 د رع و ميسور همتجو حسا وج

 3 7 -ح 39

 هيل

 2 + بج مسح« .نولواوو سوو مسسوسب هو نسي

1 
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 اند عش توم كاا# والا - بيب مس

 در



 اودّرشرد ردتل اب مكنت ه4 نعد ناو كسنغ !لعاو دو شن الو
 ٠ ليرملل جاله شا نا ا ورش ال ورود جرلعدتت ادرشص سن اع
 ١ ضنوهدورح كرتعا نيبتعال هثا نان عمل ادحاورو اغالىا
 ذيك عجن رع لارفج هلعداكاىاق تلزن ةنال تو هدوتع
 ظ كلل رولا وتبأل امنه نو عزل اوتسسو ماهلاو ةلسمول او ةبئاشناو
 مقتل روز اوراسو هيلع ةثكدنت لص دادنق الالع كح
 دهتعةلخر ثارحانم ذوعرلذغالو ةخابا و اتق عابملاغ
 . ةكواهدووحتماقالع يدق مرعل ماكقن أ ىرث نم ةاعّتل او بالملا
 ٠ اهتل اعد اطفال ادرلادتا او' مونت ١ كرتو ائاورش واشّتل اهلل
 . قالخل بلل ]يطتو هنن أبيذيت تاحابلطتحاب اون يرش/ مدع
 ظ ةرخ آلالطو اهنَرل !يوكىا تاماركنعدعا اذ ةيبغرو منعدزلا

 هّتر :هزوم ء قرتل الع مربك «وككد ةال.علا د ايل 2 اهم كرتو
 ىبنل او باطخلا از ل ماد طتهتاكوس (عقب الملا عطرة وو
 تابتيظلاو أدل !تاوبئثم اوكرتؤل اوى لشلار انكم إريك كاف
 مهضعبل عدو ىتجر اهذل ا ةلوماصو ىل ايقل اه اوس ماعفت نم

 ولو يفعل ققدو ةنس نيس ليلة مانا
 ا ددعْؤي زا !ئماوث اكو ةدابرو يعل بابو نرخع ءادخلا نماكش

 ١ كةباطلل اطنخ 1لخادل |]ب ءآسادهيلع اعدرتا آصراوسردنعو اع
 م اكو هلع وطراذاو قحابا ة هش نك املا نعورزشت نونا
 7 ماب جدد فعضو هجارم ادخال مونل !كوتو ماعظتل نم

 علاق ادله !قح ءاد ازعءعو نيتاو ثايحاول ارفع
 لعين نال قال 2ماف اح ميكع كك ناو اه مكيكع سنن ال

 1 عاشو ىلبتنو موصنو لكأن ن ا هيلعيسع لن غوكو ءاشالا عزب

 وسل او تاحارم ارث هاكاذ اهحإزع اخر كركان لاه لرئيالو جيت و
 نين ويس مامللا ل كأنا] ناداراول سو هيلعغتدنن يم

) 0 
1 5 
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 5 ناك رقسمو جم بل ذا تسب هئاف هيلميرقل نيس مايل ناو
 ىلعةقنش ةهطالا نازل كو داتتن او موتل او ماهطلا ركام
 مهمح طخ | انيبروتنواباتتق الاون هطول اف ميل حيت هنا
 قوتلل هوك *1 ذاع ةضايزل جم نوردش ال مهرتكان اف قلخلا
 نيلخ !زيفضْماخ تاض ال اهم هيلع دورش نبذل ا دائال ا اّماو هبلع
 ماعاد يلد | تيمي ةيمعلا اك هنت او باطخلا اره 2

 دان [لاهشب داحالاو تالا يلختت دن ابكا نم وسعة
 متلدعم_نلل عا اًممعم من ءاكمز اوه كنشالاف ثإنآلا انما

 اخباع نامل باعت ناقطلاوهن اهل متناكة دج
 مك ذزيكاو هدركم ابوس ال اركزن ارسال زمر ذل اى ودرمملا ظ ا

 لك ارم عاش موب دسيئلوم اننا نيب ةمجممل اد ىتمتىا ميك ثمان يفق | ةريفدش ىولبزم ا شبضلاروطب
 ةكرشلا حو نان نازح يمد افالخ ال العملم> ناك م وللا ' -- هن أنف كو يب قلل ىدنمم مولظى انعم لالالا
 ىو ل لاغد إب ميوستلا برك ظيلغو اةنعوغ الا كلام
 ' خس اوريو ىشنلا 5 > ىلذل كرو نطل لسحر ملا يخت بورطس ا

 نتاوي اه نيفملا نب ولا تلزن العهد انزل ارلو منزلا هيليوم -ىذل اظاوم ا 1 ال ازتعلا الو قةمحالو ظاوح هنا ٠ لدال انبو ىلع تنرشن لصرف غاجلاب رلا وقل اؤينعلا ٠
 كيلو يم رانا ثيل مل انلارل و ىتلبلا
 0 امابنشل/ يو اهلو نايك ديلا يشيل
 ب م هبه 0 ايشيمدلا نه 0 | حاعمفلا لافو ثب ل جس اة تنكس كا تيتا ند مالا وزللا ٠ 7 زل رع ل تالا قد ىارل اوب منزلا مثل دك



 راهيروسو قمن
 ىرشلا دو

 ةتطللخيدملاذاف ماتا لخردال سو هيلع هنتاقص رات
 بحاول نر او ل الاي وبمل الد اننا يوم نيت

 . ىتاقلاو تاّث .ةنجا ]خيب الخ ثدح نو بوتب نام انا لع

 1 ماوهف اح سفرغ 22 دعي ةعابج حم هومز ا وب ماهنل لبق مالا

 ظ مالاشلدعزاوو مريع خف بورلجال هو مرلع 3 بتال او

 | ييزلل ناوذللا نيبو ير لاهتشال
 ظ 1 ا يا جيم
 . قئاباة حالا نب نورسفمل اذنجمتل اب نو تنل ١لاق هرتا لوسرء اد

 ١ لو د اع عاش الداتا لل هيلع بيع ا
 ظ - لاغراتتاو لنشر نا كت أن ن اكانول او: نشل ئرب

 ظ نجلا ككرتت قلخ (1 مال ايلعل اقيمت اقل اب اعلن لا
 ظ نيا ة رمح ]جلل لا نلخت نيوويصسل يرتكب لاف

 الو ايزل طعرتسملا الون ؤمدم ريت كس ال سساقنا ارب ن تين امص

 ا عطافالوىداملا الو طرا الو ثوتدالو ماهل اوببو تاّتنل١
 لقد فو ملم اذكو انك مخ لانا ذيعنعر ان الو مجم
  دوغابلاة ميه ابن اكملاو هوز اًقلاو فوز اّيرلا مالشن ! لع
 ظ ثداحالا لع ىور بالككا هوجو 2ت مرش تلا

 | قص ثا ىدرو هر غو ءارظناو نابحؤب او دواذوب ١و رأيا
 نايزوبامد ن (ذعب امرا لافخ ناد ود نيب رم ىريلع اهنردنا

 يال كاك زآلااماو نيل .بوشمم ن اكت هر دح ااماربك إب قربك
 ليلا ةاسبنف ند كيلا هاو لوبلازدزتب
 ظ تبدا ات نعوجول ا هذرسات اش ضم مالسنلا لعل ىو اعترفت ا دنع

 1 يل بععدت ةافيتتلا و نيئاسل اذ « ومب سو

 1 باصا لاقو كح الل عكىورد اثالا اماور ال١ نم نينا ثلا

 7 قدا اك تام مالشلا هيلع وسوم سنا طخ نت ارسل
59 



 َق ءاأ ا

 0 ةه اعرم ارذ مام يفد كوم زل و كلون غا!بلا تت هنثا
 زعدخب ا ىىهوم ابل اذ أننب نم هجزع ىتجوس نم تر ايل اخ
 يسال إهبو كت هند ع اه رعمج أب وب انش أماع فوكو ةيمتلا
 . لافهيلعمتذ اراد تاماك ع يس لحال حرف ةئاوبس ارحل جم
 لفتا امو ءامشبلاء ةربخ !ملعلا نم مكهنتالانا ىذزلكتجرق

 امور انلالعو هنيرسق ا امورط' زئو أيرنم واأمو نيمالا غو ٠

 منال هنمونغاامورعلازعو اينمدرس) امورروحؤل ارتد ايزهحا
 حسو | و11 و نايل ازمه ١ ىزمل لعن انيرل !لاقف شمل داامف ٠
 ةحام اور ال اهّرح ادد دويل ازبوغاعنافإلقلاوضرالاد ل“

 2 لييضارذ اللد رروجرلانمدرب يجن ما ذا فلا ا
 ظ اذا د كيم مائل انعم متنل زم ذ ١ عما نايا ذ مأمن 1

 0 2 يرش لاففامالغإج_ عام زل اف هفس ند اح يورو ثعارط
 0 بعل /كذ لع هارتشل6 تشمل همنا مامن تا آل |ببسييعى سل

 ظ بوتان دحور نا هالومتحوزل لاق ماما ا ثنع مالغجا
 ىلا زخ اهيل لا رعن تلف ىلع زطمم ناني ردزيف !قيلع ى سس
 ءاتم تود دلع هد/ى تح مان اذا هديل طاب نمد اوس قلحا»

 7 ايم مسج اذ ا !لأفو موزت اذ! مالغلا 31
 طجتلا مواننك اهل مىانشف لاف ع لاه ىكذ نيببن ناهدرت ١ لكن اذ ا

 هللتةريرت انام وز) ١ لطف تامشسل اال ىنمومب ةديملا تاج
 .ش مايلالعل اهنيررش هحاتلالس الأم ةعاس 5 مائل العد 1 نحاشل ا نم رش مانلامنكك نبى لافنيتفلا نيب لاتنلا عمو لولا وا ءايندولننف اعتق ايل و١ دايك ايرلتقفىسوملا أيزم فخأت

 5و ثوسولاو لال ان ن اليم [١ نال ن اطّشل ل عزم تما ظ

 . نايلعا مدر كبحيامو هتميمل ادح لإ شعذ أّبدح لربغال فش 1 يس يم ل 0

--- 
 هه

 هي ا هميعيرع» - بريح عا
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 لذ لون اك بق لوقمل البخل لوق مي لم طعثكال اطوبؤدم
 ...اهفشعة يخل نحل ب تموصخم هميم هاذكب كعك
 ف ثلاثوا ىلا وقنملاوانعل شنملاهركءاوس_ْ شنت 713
 اك اعلا# ازماول ابك! تلك, و!لوذل ابى شكلا ناك اوس
 و١ اًيعمكتن كماوتسو لاوق الا نموأ لاعالا نمز وثنل' ناك
 | ما هعمل ةعدحإ نكمل وامنكل وتنل !لاعاتاصتن
 اكس انلالاوحانم هارد ام ل دغش ركب [قيرشسلا كتب و
 ١ ناجل هدول اثنا عع د
 خيش وع ةاعام هدسسش نا هيلعف عمغلام لو انش نمار
 َ "افاد ةميئبت كرو هسند هلام هي اذااتان هيلع
 5 ناكوبو رك :اعوا اثحافانامقن ذ ب تن ام ناك نافرتسلا

  نىشلادزإ ااتاةيملالعن عانت اد ا
 رولا كيو اهالى تار ايظا وا

 .د الكب كعخ انولو نا كرخاف نانا ك[١!115لوضنلا

 |١ ةصنال ناا1ةاءاشا ءةسكيكمف ازكو اذككلاثد اذك
 هيت تالف اسال اشيش ةددرمقس 0

 ] رلبتالا_ىككيل تش الورمالاغاوظن افرك: وس امه كداج نا
 زعلت اىلا) هلمخ جتفنو هىصنتو هايزن اذلاو ذأ ارع امون
 ْ كانلايرعل د او فورم ايرعأو هك هنت الأخ بحاو ىكتلا

 ضبعبلاذعنو قتهنت دنع ميغ ضاعت : (عكمدلا 2 ةضغمت لا
 0 انظافلا دياب قلنا نا حبال حاد

 نائىك هنأ لاقلت اب خللا

 1 .”ةلالع اص امال
 عمها لدا سداا واسال هلقول تاذ



 يزد اانشمانات نوكتو هضم ئك الذ نعم الا
 دماج تو ليلا خد ناضرنعل اركان

 سالاق: از |طبا نكشف ايد اكتنك نأ سا اناظن تتش -.
 عيه نهسن اف هداه تكن او اونيشن مي
 ىدزا ابوفعل ال افف لع انونع تتش ناو معيب ءانمزارخت نال

 0 ة ايئاوق لاف عمر عمن هرخاو ناوخا 000 ا ناخا
 1 مافاولق لهي ١> خ١ تشش ثارانجك شب ىنئيثاو ظ

 اننا تكلا دبع علمنا ك35 ةبنمالا كشخه 26
 ّئ ' تعفو لّتاىنغلب ميم اقف لحم همام عىرهأبلا هدزعو
 مل لاقن تلقالو ٌتلمف املجته ال اقف "زم از تلفد
 نوبات ف عزل الاذن هدام نال ىذا ا

 ىهيايغتل ”قرصبو منوي ا 0 ١
 داون ىلا هررلاو ةيؤل او بذاك اك الوب

 ةو'وسموببو تدذماووس انلا نان هافالاو قاتل اذ ؤ
 ل نارئئاماام نووطش و عبستا لاق ب اصوب نا ةبساها
 ْن رون نير يع ربتها سيث ١لاؤو ضرالا 2 لووسفود
 < كيلعلاوو مرنم ا سالو

 1 ءانلاوب هسا لين مدان نجل تير
 0 مسا مج اىتذاتشم هلم ابو "نازل اودشللا هجر 1 مجرأ ار هلم 1
 الفرات مامر مقاعد كد لاجل دب ظ

 ٌناءاعاو نمل ماعطع فعالووينبل 0 1

 قا دب و ف نضال لكاف اويل وق



5520100 
 ١ ران مو. وطم 2 بولكاناغا اًظرس انل الاومانولك يذلا نا

 1 لاق هرج قاف شب تاهو دوعس- نباداؤو
 هفعضي هزغب هز هلام ورع

 كعةوقحي نو صم اوم ا ذخانوم انيلارما ءإعنت ىرعل شن
 | مههوماتلالاوما ركبت ان نى اكل لاومأب قلعت 0
 1| متلاعذ و ةلجلابو اونجو ىنعب هعفرب وول ادوشبل اعرب 1س
 معم تاس اوملأىرت خ انام ماظل | انهل امو ترك ةدحاروما
 امتلإناوثل كرت كما مالبرقو ميحاو تاساوملا لاك ن5

 عرشو نجرب نيش اذلأو نير مدعو قاتل اهلادننم/اذ١
 فكوهعوم ! تعفو حبلا ا! مالثلا هيلعلاق زغب
 هال اذ ثيراو ىَر اخيتي الرب ىكيك نم عمدت وذ يمجزل ١
 زنه اوستلا بص 15 1١تادر نو هنا فروا نيرا

 ىْ 'ىباننفكلالم ان ىتهتن ال ويش هت جتك جخرل اركبع
ننز دلال الاف راعا عبوسو بزتلا 2 هإدا ثبتي

 1 لاذانلملعال ا

 |١ لاقوةئيلام وب ىرزعؤم هبصرراف هاشر اش تامكريرش ١1 ا
 ظ ١ تسرتشورلل | نكهت جباذ قيىاسلا اع

 ميتلا]ع اكد | اناافتمتص نا : هنت بس مير ن

 ظ هادر اهسيتاو طسولاو هب أتسليعبص ايربشس وبنو انسب هل
 (عنه د هيلع هت هنن اقصر وو ىمنعو هحام نبا

 ل 'ءأصو ةلبل ماق نك ناك ايش ال نم
 نبأ اهكاوخ قلو هديه انا دناكهنتاطبس جهفس

 ١ لاقو هجام نياواور ىطس ولاو ةياتسل!'ىرص [قصلاو ناثحا
 ] ماشا يا يداي هيف سو وبلع ةتدؤم
 يقل اور منال ايد 1 نال اةنبل !ةرئملاهلخو الشد
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 ' ثلورنإ مالتلا هيلعلافو ةعبلا تبل كنبجم اور
 ثوم اهلوق انذرمد ان ةلم١ىرا 2110 ةثل با ع
 هنا «وروسدوب !هاوروف مانت اوؤعش وعف ةبلدا انا لوقت 2

| ] 
/ 

١ 

 لاقديلق تبل اوكبس مالت اميلعوبلا احيا
 2 ماك اح كررت و كيلف نلت نلمح ١

 36 ددايلق نات كماعط ني هى اد مسياذ
 اوم يما مَن سال ىلع صابر
 ما نس ني ةدمص 500 ٌعوْس 0

 تسول و ٠ايام نيب نو 0
 تبلل وو ين ادا كل !اتسملل خوط لافت معو دجحاهاثرب
 جوطو ميننل اوحوفرج مى اسيبل الب الزبون عتيل اذن
 التل اهيلعبل لا هاجالجرث ا ىوربو ههقح اوف عادلا

 ىنعد دلو بعت اذ لاذ ببضاوتما حبس ىرشعلاقف

 اولا جامع عبد ال ضن السنا ٠
 ةلك[ش وبشبل امل 'ةرطن ترلا ل ضابع نب لمد نع كورو
 ناش ايمن ناهيبتل ا. ود ثلا اوب !هيففل |لاق ىبخ
 متل كن اذ مضالو كذ لمس نارل خب بفرص ريغد بدو
 8570 ارعزرنم ١ رش ذا هيشبلا نأ ىورأ ابل دب يدمر ما

 نالوفلت اسلاضدإلادروتت الف لئاتلا اناو نيروئوثيرطلا
 ب ١و ملعت ل انوع ضد 1 اننا

 ال 0 رب قيرشفم ان بشكل اذه ٠

 ٠ ار هورت نا امال هئئمط ١ن ااتاف داكساذاوجن# 2
 يلامس احتلال :ءاوعلاناش ة:ملوسر اد هكلشاع
 جلا مونكم مانا هان د ليش رق دب د اشم لوحت اًحلاح

 اع م اق للا + بايوسب ديال ١

 و3

1 



 - "2 انلاوهنآلإ لوتوربغ مرسلا نع تل زنف هبجشرف لك
  ةاهترخأ اًسلجب .رفلل و احلم انإ ءاعح ول شوف دل تلاذ
 | مز وعدك نذل حماسي صاو كتدوف هيلعت ازنخ كلذ اعد
 ١ ىضوفرمنت نع رعد ن اهعهداخاّسناج ناك مخل ال او نآل |
 .قكرتا جرب لافف بابل بناس قوف لكأن نادإ اف هي دد نبا
 | نادار اهرككى ضد ناوتعمركك| ئاتنل 2 ىفربره اذ !يحرم اًررع

 مان زكاس لاك ناىلا هيطجن مال هيلع هاكق'ترّمشدن لمن | لئاتلاو جرش اناشلا نئىرش ا وريزخ مالنا هيلعوتل الك
 ١ «آاذاتصمم]ئاسلاجز ناهاعاورؤتت الذ طئاشلا١ ماد لرنف عب
 لاس ن اها ذ ١اًناو جشل ادهحو لع عنخاو ةحاحو تق افي مل اًوَس

 _انوامالف بدو د اين ن١ لوتسملاعيرج يشل اهجورنعلع
 7 5 لايشل وون إعلن ام همو رق ّناريون وركن اجورنا ١ْلا
 ظ كوع هتنإآيصلا ةصخرل العدد ام اشد !ميث د/ىو تار دئش

  قاتلاهاور ثيملا هو سرضبعءاّج نآو قح]ئاشلا لسد
 الط اوَسل ١ ن4ولو قيما طبولواثال١اوةر عمو
 - يبق ةتم ةحاحوا غورظلل حاب اما ابمالا 2ماح ل اولا ن | ةلملابو ةناعاءاطعال او ناودعطعى رمل ناعا دان
 . «ذا كرت نعىوكشلا» ايل ال قالا مزعروم ةئلث عك ال . اسال فاصالا ناك (ّزو مارحونرتنب يزعم اك ناخذ غورشل ل
 ىوكّسل | ئاعومبد 6هئئاوذ وصقلا نك دورتغلل كيظ١لاوسلا

 !ككنبتس يعاّمرشنت هل اوس نايل لاس ول نولي لادبعل تاك
 | فلل ال ١]ع الو ىرج نجس اهنيو هيمن !لع ونش ش رىعل !ل اوس
 ظ ل نازي بلو كك ظيغل هنن[ لال ايث ةاالاو
 .ييغل) ذا او ةرعرمف ٌناف هال ومل زن ناديلعإب قترتتارفل هسنش
 1| كلوتسملا«ازي ١ زكتعبش ل ناشل أثلاو جورب الاروك الكت هنا



 اتاري او ينمرلو عبيط نعل ريدا تضن عع اير ل يلام
 .خوهغس | امبرم هزم عش ناو ذخآل ع مام و بو 'ه برو لئأشلا نم
 لزيل ايف اللزيل ايوص 2هضن كرب 31عذملانهشن 2ىذأت
 ,  لئاشلاو نا. دومامبالكد كب اج ناصقن وتل !هزؤهل ام ناصفن
 ف روزا هب تم [مف ضب آلا ماص دازيالاو “ادن الا تلاوب

 ككوفل ا لموس ان هاهم مآسو هيلع هت هنتاطص موف تق. ١
 جالو ةكحاف اهتدى طناف ةرخرشحاوغلانم آ>!اهونح

 مقلب صغ نإ زل بش ماساكة وشالاعابتال ةكحاولالا ٠
 .نييتم اعان ىشريل سنع ءالتل هيلع[ دج الون |

 ءوضعبحو ودئقت |موب ها هينفام )ول اس ومو منرحرح
 هدو ةاحو يوكون دانس تناك ام ا

 بدوا رخلا ء:تعصاافنال ا عئهو شون انا فل ان عورزلا
 «|نغ دحم نه مرغعت لاذ لاكشل الكت فو ىق ا ونس لا نداتخا
 نو ايشلاس نم مالتل |بلعلاخو لاول إل ]جمل هاشعو محوب
 ءابعذ للإبل د شيما مم اط'ور انا نمر نكس اعاف ذيعب ام
 ”ىذالام اداعءاثعو*ايعدح 5 لمد مرطعت لاق ولوفل ارب

 و ةلإ لا هيلعتبرح رلبوظلا علا توتل يغكبام دعا ذاف
 بلطفرغشل/ اذ ١آل لاغتل امل بين ككالعرمرذ نم مضعن لاف
 مرفعب) اهو بقاله ي1ب_ككالعدد اينو يزف طلح ل نمكو اخ دالعلا
 طدرو رثو فيقوتل ان 413 0مودسسن لس .ررؤنلا حبو انيل !نسمل

 هليلء اشعوا موب دارغل اقوي امواول اقرنث' انه اوتغتس شدوا ٠
 دش مز نارلرع ها اهبرعد نوسنخبلو لاس قمزرخ1فيدح 25
 غ تاورلاتءلتخااوهو ابرد نوعدرارخآط فل ء'و اواحلالاثس

 ,يلا اخي أك تفلتخم لاوحا لع [يرؤب عطغن نإ خس تاروت ١
 يضر الف وحس دلبى واجثبطي رس اىل و هليل و مون ماعط نم لاما



 ظ هانع)| م |تعامايمرح١ تاحرد شلت ل ايو اهتم ال لاوس امأو
 نعام هذلاذلاو نيسمحو ١ اموب نيعنرادعبرل اج ام تن انل اذ
 الانس لامع امل وتيم صم قم ْن 6 عتلاورلا
 يلا ةاعرد نيلعيررقنل ١ لرش عم «انفتاْ اغلك دنا ملح
 لين اانتاودصتق ا اذا شل ١و جزنملا عرين اند ةضخن اف
 لوتتلالعاتد اق نق ناف . . ل بعريل ع اشع ه6 (افبمال ارق
 رسم ل امرو لاحلا 2 نهتم نال ىلاوشل اد ريال خصر توطسالو
 ما ثعو مج هارغ فلعل !ماعال امل أسرت بوت رغلا ا
 | هنو وبن ن4 ناوريؤد  ادنمر تلا ةدرد ىّرل) هلل لرينيلعد
 هايل الما ءاللاوسلإل ماير ولو هبط ضرججالو لاوس
 انتا طصم ونسب نات خلا تل ابخ اي ويف ديهيرمغ عسل اه
 _ طبشلالبق ال3 لاوشل از انعىتلةتلاوخارخو بينغ أ
 يت هنتا ليودس هبينل نظن دسعل ادازج |: طوثموبو
 ١ قالو ةرغالا قيرط اكتاس ن4 نات ]هيد هبلق وختم
 اخي ل اوسل اود | خل اهرفشل ادرم ان نا ناطيشمل بيوتي
 مه]ررلابرجتلا عوكرت وب عضاشلال انو ثمورضلا تحب اولا
 - ولا ركود نو مدص عمؤل ال اهيلغت الو هيسكوم أع
 . قت اطول بح نيد او ككلانباو ود ىروغلا ن [اهمجر ةدف
 . ترم اينمندااًضرد لو.فلل اك نم تاأولات هالعل نس
 مل هر سعوباو ىوصمل !نملالاوو وكت نم شب يل ا حئابب ال
 . روئاقبزت ول ةفينح ١ باوص )لاق وى غوبف امرد نوجنرا

 ظ هلم الدم يح هن نأو باهتلا نو د كلإع نم ل ايعف د 4
 وتدل اذكو قلل الاقو ل اوشن الرع ال موب توق ملون ل لم ظ

 . تلال الس اهعمراوجو ءاشعل اقارغل الاس مهمغ « اًشعلاد ' ولا لع زررتلا ياهل ,لاقتو لاوؤسل )بلع رع ئكل اقتوقلا ٠
 "ءاكاو 1



 يش ل

 0 قي” هي 1 ذل زيرلاعادنعام لاوس يدجلاو قو "الا حاصلروعو هاك

 ' ىلا ٍْ ١ هو مهرب نماعرعورو ارعرد سمج :ءلعلاوشل ارح هأجحو
 يس“

 ١ يو 3 0 قليزلا) اذكاسم ايو هوك ولعو يفدادقي
 | بية كي كسر صو واريغعف لاو زل قامكو انازعؤنفنما ٠

 0 57 0 دجال لاذ غل ارعت نب لاتكيس ًالئاسبو مرر عجسو نع لاوتنا

 ا ربدتم كلزقالل --_ى انسعن لاند لتر |ةشعدموق نم ١ ىلا قا اان انت مهام تقعد

 رص

 ١١ فك د خد نب تغاذاز دعه تاونيوش هيث: لايف حا وثع
 ] 0 * نمو دا ذخر نسبت لاك ل
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 ع مخ - دقتس د الل ويف ىضاماو تالف غنت الور ا م اوس

 لاوشلاغ اينغتم هآردت الاه كنا اناورسرئتل ايمرشل ادرو
 دقف مباتم هاد اغتعالعم اطعاامئامر ان ةعتلف ءاطع ) وم نارزعو

 هيرو دا ذ زجر يي اوم لخادرتكم لغير مان انذك ناك
 و بكف ءاركأمال الام وبف منانيعاب باص اسأل ابا صار

 4 حملت اسل ادخام 2 اصل نم ايؤلعو ةفرشلا )باو امم ا ارهزص
 0 !لوق ىولعلادخ اك |ر د اةحاذللر ايل

 حاصلا قؤصلاذخاكو ننخاث اه كيال ماو

 ل اطعا امل طممل ا(يرعول,ةصعم قر (هم نط انل | وج

 نازرلمف للأم اع هدر هيلعرحو خا ام دخ آلا م ماحيحولا
 00 وو سويو ايون وسب ميو

 اعلام ا ناانيرجناليرلاتناعاي لاهو

 ” افران ارزيغف لاتسا ذ ١ مرج لاق قرم حاج الا اذكر ىشلا

 ظ نا لرمي كلل رود و ناش لاني غل ايلع 2 !م | ىح الرب هزرق
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 06 موب ارضا وعي ومش ارلو 31 ناطعااعررؤ اذاواورع

 ظ - اطال اس 1 نا انما لاقف لالحنةلايكعل اويل اد ل اش مل
 او يزغ هكدا ملاين ءاطعالاامهتيرت عما ع ودربغ
 د لاوس راق كمان ةغخزلت سولو ًالئاس ٌدرئالنا

 معاش انهن ناو مارح ١ الحب انفتن١ حيرت[ ذكي
 | لا لعاو تاتا أب ذاعتا عساول وفل امن او ]وس
 - قنالاعنب نأف ىفوملاو «احرلاو اوتللورّصلاووكشل لت حانملا
 ٠ ماكتكو زايالا تارحاووظعازع بت ان ذك نام "ا ضابجاو
 ؛ ,هضالأف كمنخا رح ورومالا عنه للرحاو رمح ء

 ةءماملاف 0 م١١ ومكر 0
 نبا راكد لاو آو ِةركشل ن١ مسار
 هبلاعلاوو دبر شل ج العن اردتم قلوس  نالو
 ارجومب لاو خازم نأ يؤزعمو عترتنا عند ارع وب ([ نقرفحوركشلاب(ةررقف ششحول ا دداو اكرياو يذل لا مالا
 | اناتاو مداومل ارو كأسلل ابو بلقل انؤاءسوبو
 | 1 يفرك ورا سل انووال واكل كراضاو
 نمو ىّدلاو ,تعاط : تداخل ا يتماو جراوجاءاماورلع َكاَدلا
 ظ بع از دصع لع: هد اعلا
 ٠ ىكيتلا لاو نوط وسان مب ) نعو د أظعال ارب أس 2 :ازكو ل
 70و خامل هزلي لذا يرث اولا عييت لاو
 عوضعلافو ائط ولم اهي وص امملا تانج انمي ال اره عمد
 لولوي ناو اعمر ارنا ميس ]حالا وج
 ظ قجولازيدحوب :ذرذل اعنع نشب طرت مش الونجراكرا
 | رع وئعرخإعرون كبان اعوعنل :لاوبظعتركّسل امهم 0
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 :#ولصوو :ينلا عوومويتماعل | لع لاعاد ءاعلامما
 أ نبتت اونح عنو ماعنال ين هانلإ ث تمئون !تانورقح 2

 ناذورح_ماتتاسولوونل 0 دلال دووم
 من و

 ززؤل لولب لا طرشسس نقد ار كش نخ اعوسو ١ نه

 روتانا 2
 لوس نمو ادكلأ الع تلال ثنو 1 لام مث ) ثنح هاما

 ماا بلا ١ كر اسلوتْطمفيَي اقوا جورطلا |

 ةتافثحيونلا رزيربل تككوركشل اوعم ف لخاوت ال٠
 ب ازعل ازم كت لاو باونث !2نيبغارلاناحلاقلا لاحادنيو

 مسيرتك تلال فدك و انتل ارنّتل اوم ثل ننام
 0 68 انمبحوت ماينلاويف عل 5 ينل | ور ال عن

 اليك خراتر ا دوضرو عش دونل رات عضوم

 دانئلف دكر خم ذل نوهت نابصتب نا لال هج اك كلم
 مهند 2 عريضه زهرا نوي ن١ ني نا خ انل او هدر ١ذ اه اهترتنا
 انيطن اينلاش امو ةزآلا)نوتعلاونؤي ال ناشل انلاو
 2 اي]علد ةزنألا بعون ١اس الو رف ب أسس
 هز. ضعن و اك اول | وك وو صو رونو يل ارلوص و ابوثكم ناك
 ةرفآلا لا قو 0 0 * راسم اذلاو ”ىن

 لما ات هدق فرج انو (ررق وبن يول ام ذلاو .
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 ظ ”تانرعسات انككىرت ككزلف ةدابملاو ثاجانلا )
 ظ معاخت لاري امودعبالو رف نوفرج المال معلا للا ٠

 ناب يترف لك اد ايلعال الإ ظمل !عنلولعمم الف نب 5-07
 ينل دل عمالع صل و مت ١

 0 ايل امنه مهرس او يدش ساتل اهلع
 | اح مريسد رآقلف كذ ميبّرح نزناد ا

 ٠ ا ايلا اولك ائشل ان نوبسمب ماوعل انيرشلو اهتم مرعب

 ماو ردفرمو ٌقملاو نيّرلا ال قاعد بشرم ولو
 ١ ةلجتل زصحاذاو اهب رج هديل واو هو
 اهف نوم الوره) طخ ايم وّرب الف نئّيل | د ةمام همام ةلدلم

 ٠ داون ةيراايلص احد هرحالا ةداعيش اا الثاسوىلاو . 1 ا ةولقم فوم اهل منت ديلا العا يات
 0 34 ام امملا و ءلسرو :لكالهو تاونمو هتل ان ١ متوهو ةيش يلالع عد اوضو ديت لئن مانلئاسولا 2 اّراو ىمررف الوفخو هعم] وجال لعورف معا ورلداننال

 هو قالا نح امرل ا مفتنملا كارمن او فم او ناجالا ظ ا
 ]را ةييا ىدأغ ةلمانل قبور شعل ا نع ةجلخل نيام ظ 217 ءتقيثوتو قنصل مركو ركو ٠ هاخلو هال |ولام اسد صو ندرلا / 1 لح راخر [رو زول !لوطو لاملاو تتلو ةئتعلا نجل يعد 1 ٠

 اع رن قس علا اه 3 ىبسن ال او سدرشل اودشرل و 1 ١
 00 اذ نلملا 2و !,ةورض ةحاحارقض عملا

 1 | ابولاو 67,نئا صاهتكة يشنان' فرقت انارككلا نا ةلمح ابو أهلك : ا
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 1 كاي اي
 26 رالان هذ افروكل ار اعز زيلقو كهنتالاق ازلو صقل

 هفصن نامصن ةايالا ناراعافربقلا اماو اصف عنهن معارك
 امواله ناونمو اشنااوبورابخالا :تدرو ايات فضيور ص

 كارا اؤبعلاةندج ]لاو سهلا ايدام ناهد هيدا
 انركرقف عّدتا فاصوا نم نيزصوغةلذغوبب منن اال يطش
 | رورو فاصواب نرداقلا هت اؤصو رقفرشلا ااو 1

 ربط لاف اضاو | فومزيوبسوع ضم و رظعلا نآؤلارقلا
 صلات اا عاهل لول ٍةرماهلمحوهرشلا!تاحرذلاو ٠

 هنتالاق ةبلل ةغللا ةرشفلاورّضلا :قيقحات او هتجولعم ىو ٍ

 باع نر و دايو نربحا اا هجب دقربرب ىشعلاو ةاورغل اب ما”, نوعرر نيا حمرسنئربع و
 و عجب لظببرتبح نال ريع ادزب جس امو ىوبرل اثعابزلب امن 2
 قل ةرارازبزبت# ةّئشل ' ليا طض ارك « علا اقاف ربا
 دو نشلاز )رقمرك رص! نصحو لرترشلاو كاب ةزيشل آزع
 منع رجلا 2 ةتاف الفرشات الو يروتت الو صطنش الو رزت ال ايما و
 رودوكو هيلع هته دنا ضوعركد حرصملا ليم ءرصحو طم اور تشل

 رخال ةانف !اصدحا كلير بشلا تاملعا و برل ككذ رخل
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 حسملا ةررصو هاحرد هناةمدلف تهرتامر ا ىلعرصو هرمز
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 ٍةننا -الب ل عرتملا اماذ قكدتنا مليم عرصلا عرش :رمؤم لك
 تلق ناجل اعرب دش ىكد ناو بوفد رمل ا هيلعمدقب الف
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 باهت

 - وبما شو عزجل اب يرء اصلا ماتم يغرج جانا باوبلا لينخ الا
 . ةراعلا تو ةبائككرابعاو يوكدتل ١1 ةئنل ايملاو هورملا بضد

 "عازف ةتدت ام اني ئنو يجر عدت بنت كاينخأتخن ةلح ادرومالاوزبو مطناو ضر ملازربلل
 ظ دج زعالو تعجتس اف نع يمدو تءاكدد نادؤتج د
 ٠ تبتلع, عملو وتوثلاو وسر ان ايف ال كرلقل اعيوني :
 ٠ ١ .قطغنلا زو صالخالاو تنل مهيعح ريع نادل 0 رتحي دخل الا ١ نيو رانزلا حدب رع ناو ربنا عيعتت ع دكد هياحاألا . .قاناعلاوحالا رب ةماعتنابوجو نالعاو يشل وطمتطمل

 ظ و بايتلل هميهش و غا شف! نع يل 'غارف رودو أدمن | دنس ا انا و هم انا ل هن مباد١ قيفترع انش اليك ولا لاح د
 جلا زفلا جاو ىكاعا اولطن ال «2لاق اتسع اييلاظنا
 البلا طعصلاو مرش نفاعلاعولع صل ا طتما آر نا طبل اند رطاووبلا !ليكذ ةيرخاتحاالذالمل - 72 ىولوثاو لاسرة ته تح طفي كارلاذ يقربقل  الادبعلا
 هافياتغب انبلتب ١ اون | ةوغر ةبارتضل ل عاين ل لاوس تف ام
 0 هدابعاننارزح ركذلور ضن و «اسلا ةتشنب انيلدساو ازرصت
 يهييفل الم نال |ىص اوم مولا |يوفخارزهتلا لاررعلا جوحا اة ىصاعلاو اتاورصاطور تملا صل ماو مهرزردح أو د يوم هنناركذ زعمككال واو مك اوم | ىكبرلت ال ىلاعن ل دلو ل اول هالاو لاملا رشم نم
 مشل ارش ١ نمو ةتدرلا تاق ن دمك د بغو فولقلل كزتوم ا ارنا !عاوناو ايتو ايفيرنرشعتل الع ءانثل و كملاو بذكلا
 - دبعلاالصاملاو تاو هكا (رش كد لربفلاو سانت 3*٠ ع
 ٠ ىروقلاو ءاًنفلاورتفل )اح :لاوحالاعببح تملا !جبانع

 0 لا



 2 ا 00 ا '

 .اصلاؤوب [عان لاف مكرأ و هلسلاو هاضلاو تصمم او ةعاطأ او يضرم او
 ىناقناعراشب لو الباع رسل لمرنملا ةدروو باسر فب مد ١
 ئلاةد اول !ةلملابو ىث اوس ربل طلق لاف ضرب مد
 لكونلا | دصخ كتم قينطمل مكون ذ علك ا ور اوملاو ككاهل اوصل اي
 نيم تاحردو اوم ئمويب اع ليدل ال زانم نير زنهكوثلا ناولعاذ

 هوز هجرد | لشرح لعق موب احا كرح نورظم اع هضفن كانو
 رسجوتل ١ نمط ايرلعد اىتعالاو ب اسال اًةطحالم نام مح

 دارها عد [ينعال ١و ئرشل  *مدق و لا: نعل نآوكاب (زعيدع|بنل
 ىنفخو ]يملا :غ دنس اهنناو امل ادجو عرفت اتال/ ىرن ناسخ نم

 نو ب رع ودم أوم هجو طعركوثل اوم
 "نذل 'ءايلعن اس اسأل از شلع ىو الوسعلاوزطوؤلا
 مظعيافلا ةزاكوتل اركك طرت ا رخكاوق و قبولا داون اب اكبر ضم زم
 نونمؤمل لكوشلف ءدتالعو لاو نيضؤم تنك اولكئونتدئالعو اتلاف
 ليلك ونال تع مقت'نا لاقدرحوبؤ متنا اعاكون: نمو لاذد نولحتوتم او
 دفو لكوتل ا لف ذ عك داحا اشيا درو و ثارآل انك ريغ
 مال كولا ل كولا نم ننس رطكوتل !ناياعايتلا ةغيرقح ةناوغلتخا
 الكوت ال كوريل لولو وعس ورع: بلع يت عاو ميل امشّوف ىا الذ
 اماانيد نحب سوال عبلقل اد ارزعا نعفر ابع جوت اذ اًروصق د رع وقتي [ورصصتن بف دهون لوب قثدو هسنل ل تنأرطا اوم هيلع

 دعملانافطملولا و ةهنشلاو ةحاصفلا9ةررفلاو ةنادملاوزش د اونع ابين
 *اليثس لبر وونل اضرم لوا يغب ا غعض نم امى كسفن نم تالاحلا هذي
 عاف اونا منجد [هتعابو ا فدكبكر سنن هاب اذاذ م نوال اب يد
 ماممْربعلا ةالاعةررفلاةراعلا مامتركد عم ترقتعاو كرقناألا
 تروس ءائاورمل ماوداحآلاب:3 اعلا اع :حرل او :(يلاو فعلا
 محرو هن أرك ت حدو لبمتباش نش الو لعهلعئزنم ءارو الو ةسق
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 . ظلت عشلل امو فيوخو ناطيتسلاد اوناو متبل ردع ١ نيل داش ضم كرك نعش اًءاد لاصخلا حير الأ لع دح ا  ليقلازرمض_كادع اهرسضن لاح ا نس دخل اذ اذ ككؤقد ركوحد | لكل و هجوب وطال زنط لو نحو يلعببكقةلاغ الكا
 . هابوتيقلا ةؤثىعاضت دن امل اول بكول اب ذتل وجو هانركذ ام
  .كلانناو لجيونل انرعسال قل تال لكون نع أذ هلكت 2,تككد . اهتتسرننل ايرل١آلارىتجب الو طاوس الرهن ال غفر عال ثان
  «ماف تاب عرن ل ناورب لع بص لائم مدع لاس ماب قع _ رئاهوتبمل اكأل ]ساغلا ىرب نيب تيم اكان هنتا ىرب تاي ؤك ا
 لكوتلا و مافن 'ارزببو هلا مالاو ايليزن قلمشم (تاوهبلط
 تاق موه عرصكر ين اذل او ابلاغ |حول ام صك ذل انل | ماو د ورد عفش و ل اعودم هك, نشل اؤَسلاف داعرل كرت
 ينل ابرك لرت ودل |وحمرمل نال عاو لزب وا مودي ن٠  افعسالذ نيرا يكس قيصك ل ١310و نيامدبد امن موب د

 هكر ةاكوتلا ربت انروطن اهناو عزل 9: ماص كد ان كلارا ل ادب ١ ىةاثلملا خلاك نمرال ١ اعط و تسل ا وملغل ابرعسرتل ن3 :
 لكلا «اعذاب فوتسلا رت ل9 ءوبروهو!نونطموا ب عوطقم أم ٠ بابوفانلللحوببو لقالا عونلا زب | نضووازنل اكتلاثا) ظ 59 -:اوئركز اض يفرزو اخذ ال اكد ظغح كسل اك  وفاتلرعاتا تاب ولاعسو ةنصاوم )اما برع علا
 عاقولا ىرترز ولاربرهوماحطلال و انن جبشسلا برم كرت هل انم نولج
 لاملوملعل اب ماوملا انه ءنجترتلا هاو عرزلا تابنا ىرت :لفن ا يرخ و
 نيديلاو مامظل الخ عتررتا ةاولون ناوي ماعلا او لعلاب نويل
 0 ىم|عطل اويل |لعأل كترتت ]ضف طاع كك هتعاو كبك ومس نوت  ناوهفلام ا اماوريتيو ىهطم ىََل امذأو لأ ةؤقو ن اننا
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 داوبلاو دال باهت لرتلا زروبل زب ادا الج

 يرن الضف اسد انعالا وكي ا جنكونل !مزوزب الد نيلقالا ننس
 متلو ارق نوكيا اهيل 2 ىشغنل ١ ءافلازعرع اود ان ايلعال
 نتن امورشبْملإد توفتلالعو ا ابوبس) اطل ازعل الع

 دلانإ يزيل ا وئمفتسم اكو عول او: : اثلاو ال ىئشلا ظ
 معارف[ نون أ 45 ىبش ةريوتل نويل ناو باشكال ظ

 "لا رط لع[ هاا اهدنا انو اهبل !و لاما .
 يلعاوججيل | انبع نم آلا هرب ال 5مخانو !ءب ارعفريو تقول ١

 1 اماوكوتلادض ادهو ايذوف ان ةنم حرب نااقاولكوتلا ظ
 0 هد لاف وركوتل ا نرخ را مصعب هذف ابجب نيالا 4

 ايزو 1 ها وخلل امو ل خد الاك الاورج
 انو تتوق دع ابزكوتلال ع جالذ [ىل 1
 ونلاطرش نمريمإ رطل | عهد اماو زئ احس باو ا 1
 بالو ينل از اماو فلو نك كصوصوملا الا بابسكدل ظ

 ممهومو ل طلارث سكون |رخعل ابو ازال امل اكبب عوطتم
 طشبوكشل اثل او تول !فوحدن ام كرت لؤالاو ةيقّرلاوّنكل اك
 يلا عبركونل 0 لكؤتل !لعئاضذ اال 2 اذل اوركونلا
 (ونحيتكونل اذ اهوطقم تاردإا 4 ١ذ |١ ةلملابو لاما وملعلاب
 "المت ف امو كرت مرعالو وتل املعف شئ اين ال ونظم ف ن6 اهو

 0 قررل اره او للا اماوركضل هشبل اًمويبوم ٠
 مزال را ذبل هيارضزم ةءنكمدو تينا ييجت بعل مان ايزل
 . يوم مانجر قرد عشا تع را يسال ذاع

 نييلام و مبام5<ارغلاوب تووقملل افدوعومو لولو و موسقمو 2



 5 .ثافا ىركوتلاوعونلانل عندنا زيشلاف داس لارئاس ندد 0
 | "لانو :زراارلطو تايدشزخلاهداعوط عيت عرتاثا 00 00:
 1 سوو جتا اوعونبل نؤملايرفك تاحوف ا

 02 وت وو امال 2

 راعطر اروع رحاو اهلككبو مشو لأيام ظردملا مولا ةزبتكو

 ْ هنعبردكاقرخ أ ال: مّرفتسالو ىف الور الت كوم قحو

 . قاعوتتربل غيزم عوسقم قززلاغسو هيلعاح هنت قيصر ذ
 1 نئيحاو زك | هينملا امد هصفاشر> ان ىُخ الد عبازب
 ١ "ف اذوبب وروي نار مست و «تةئنا عمق ام > لع اشر الاوما
 ظ كاتوملاوكرح إو: : اهنا مهكر انه اوفغن او كن لا ىتبتت
  عدابعؤ مزية ئمفل © هتنا نعم امور دوعوللا اماومكاتكلماع
 را ةتاختت و اكن لاف دك يغش الالح ىوزتل !طرس

 ظ مكين !ياشل |ضعالاتق قزرلاو اسقااهيف بم الخصم ١

 ١ ضير ذدد اقر ابالاوبلاعاطنالب عسانا ظ ا
 نةدئش اعقرلمت وتر ج لسصلا : هك هتهرنالإرلقل ا ظوحوب 1

 ٠ قريت ماوقركو "قيلعتل او قيلعتلا كرت وتل اهضعب او 0
 هدحا وأ ىرنع] واق 01و ازعل لاق عبتتا ندد 0

 ْ دانا ج انيك سود 5 تااعزملف نرطوت ناو '
 لا ثبسلاو|يل )نم ماطحب الك كلنتا نوذ دحأبال عنتا زم

 ظ ككزلا نييفملاق قر ل قزالللطررعل !ملباهزبت ناذ
 ١ ةيلطيعلاب اعيدنا زم ئدنوج لأ لط (نزكم الذ ماوقلا و كارغلا
 مالا عوسقلا اماوهعفد الويايص خل عررعل اريغ الو توللاد

 نما! هتجاحا كك لاررعلل ةجاحال 3 !هبلطربعلا مزلب الف ظ
 دال وضف نماوفشب أو غيرو اقاومنارث نو كتلوج 09 ظ 1

 ا 2و خل ارجع ارم اوبن 1ذ١ ةصخر وب بقو بانل و ظ
 / كيرالا لس
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 ب له ب4 انا كيفملا ق :زهارلط مزايال ىيزكو باجبانإونمم انف

 نم امو لاف تكاد بلل ١و ركن م اًدلطم انف كك هض
 .اسو قدر الط نادل لابو اهقرزمدتن وع آل رئير الإ 3 ةتاد
 ىلآلا (,يرمقش الة بلطلاب ميز مقيئ الك دبعلل مز اله ابريل
 هنتا نامل ل بدبت ل تقؤورزهنم ف لا بوقل ١ 2 بوتككن اذ
 ةاااييت بهاي ادزيو_ مشو نب انكو همك سيخت الإ
 ةباتككاويبو دحاو نيوضولا ةلبلدل !ذاخدساف اين هرصغتو ٠ ٠ يزن لال! نكررعل العض ممتن هل ورب ال قرم ناملأ بسد نمل

 ادت لو مكاف ازعاوس ان اليكك ياو كاش ال اهيل أدنمخل 0
 مزلاو ىسالا ن مم للا دز بلطل ١ 0و 8
 لاف هلسشجونح غش و لوو نافىتح# اوي همقوم ذا وصوم
 باوثل ادككال [ءان ولو كايلثاسلل سو ءيلاع هن ,قاوطم

 وررعل ازعفب طور ص قاوم + ئكعى شو لحالاو قدو وب ؛ ديؤللدب ورطعتو طور يغزم اق لطم توئكمو مب مض ناوست يللا ضنا نكو نمل ول ةابوتك ناك او باذعلاف
 لم انلوم بانك اهيركك امن هنتاّنأل ب اعل او ب اوثنأ اهب
 و ماسبب مرزع ان نملك اوس او اونفأ يره ناولو لادؤدبعلا

 يعزم مركد ل جال او قررت ١و اماو معن ١ت أح مه اناخدال
 ريزخزت داوم نجح قزرلا بل ار نوكق يلغن الد 95
 رد سنا نا اولا هاد أسأت | نمد[ واو اًنعاخوزرح غرأت
 نوؤرعدال ماوعلا نال ضف كالبزاملاعد هضنريولاصلغاه

 مناف باب زعم دا تعا تاتا ام ها طداهعالاو وتلا ٠
 نذل نودع افريل ن وجانب امتد رغو قزر ا ماذ حه]طضاو ميولقرثستس نيهظعم |ةاوعقب بادئ اورش اب



 و ءناكيس

 كذا ع نوكيا ضالادل احن اوعق د اذا/وت متددوبتنل ١ نون
 ادله لاحد اك نف تايرشل و مام الكأ بويلكريو فرب الو
 ىدق_ىكاه يلعب لل قد ]بلط عد وقلارل نوع ل

 ١ لعام د مويلالعوج ان ١.ايؤنل لوقو ثدوقش ولقب اطذ .١

 لكوو ىكمتنارعوب متنا دعون ال اقكن ال هلق اكنمورموصحملا

 يا اش ناك هقنام هش غيم موسقم قرانا لوب وضياع

 0 آتي صغط الكب لطل اب ريزب الزر و اوه ريغن و١ أدي ىتبش

 لومالا نزع مهف افبلتل او لكا ازد اضيع ىذاندلاع الون[
 ٠ :تلطلاب كور انسالاود ال !رحدارش ]/مهوكلو :نوللاوكك

 ٍ دال الع هود كيتارضف عا نعال زيكو نلشل هد دسالا

 طوع !لتوسللاو ان بلفل اونزمت مخل بسكر

 «الشملا ةالعاوداجزلاو ىلا *» مذ ردن ئيصعلا نكمقنا

 قنا لاو عدوه شاق لاو او ايدل |تاويرس 2 نمقو جومج

 باوتعلاركو دو امرنا [ هاجر اذاتاتو أهطوس فوملاف ارموس

 هد افرريغرت و رتحرجو ١( اياوثو توا ركدو قئاشرؤبونغ ور انتاو

 ! مو انرلس الا فوخاو ىونتلاف ةز يلابلاطل لا زان دكذلد

 تلا م اطعم هدابعن دقو اا راق ركذلو تراك

 ضع حل ارثارغفشس برلعت !قارتح اقارحاو فوم الاحشيرو ١ فوم ا

 افلا و لوم اذع داش اعد 2 اعد نر لعبا
 ١ امان ب يؤتو ىم امم ا 2 ولكم د د كيلا ع هعزلاو ءرثفلاو

 ف جو رامء دنع ود م ويف تالا ردلكو ناويزسل ا عقد ١

 سوسو حس سل سعب

 فالدنإاءربو :نكشاللو لذل او عو وندملاو لوي د ألان و همك
 هند هاا دسكلاو ين ل هخ هوكأ و ةيونل

 رك دحر نع سالو قكرتاراكى ع ١ نيالا ن ”زملاب ان ها ا
 هامل زو نعال عقد © ا ةكب نه فوخ لذ نت

 | جو

 ديحعو وح وسع مس

 ح» هيشنمي



 بد

 مداح !5'و !وملا طاف الاورئغل ابملا اكزكو ىسازلا وقد
 نسال اوفوملاط لذا توملاو شوا ل1 اطونزنلا زارم ع ديال
 صالاو ءاجرلا طار ا :لدغال او تاوبرثسل اذ ل اسوم
 - _ ةشقلا هاجر نزوولابتكزل و فوخو هؤ احرز نا
 عن هزم ش نعال اهبلق زعبل اغلا نام نككة الر ثعال ىوخ

 طدفل اوس انلاوبب بل أعلا 6 ناوزفف افوحلاو مير زنغالاو

 ديعلا عسل افلا ن4 اذ ١ زكك|نف !*أحرل او عترذت ا هغسش
 يو ةقلادإلم منول ىلع اف لف افيطاغدسعلا

 ذهل او الدب نا امثال اف عُصالاماوىم املا نلغجال * .

 ج0 اخوك ننال كل ةةرييدعلاةاوإث
 و كهنناب ْنظلاْو حو هاجرلا رع ؤضف الأن توملادغ اماد
 لب ورام عمون, بلذل 10 اتوسىفوملا ة !هعاوو ملا هقيمحاتا
 ديعلل رورزملا اك اوربعل اما نخا ون ىيل اري ورط اوم ل يبق نم ادب
 تتسم ١ ةرؤلكك بون لل ارك د قرم ١ ىوحلا كمر قمو متامدم
 لكنتينل نافع تناو دابعلإ المول امم يذل مولا ةزك
 كلان اوريرف اطالىتلا هتدن !بوتع شر كد ةيئاثل او دعب صالحا
 ىتئميلع تدنن ةبرذ رك نمد |رل١ 9 ابيل زحا زعم نعضركد
 تت ااضن عمد قل اجار اوف داجتلا اهادداش كو ءاش

 دودومرمغطاومل ةلجو ادنيو هت هنن نحر تعس ال هحاوتسو ١
 و تجل دعمو هت درت لضفرترتى هو ميسر كد ورز او دبعلل ١

 نععانمالا) !| يبس, لنيك[ ذادسلل ضره-اًجرلاو زتفش وف
 ال وباسسكحو قات جموس اىاوطقنويف لاو مم الا سانيلا

 1 ظ ةمؤقلا ب ابدل لوبرج اعوريلع رص قل وىورغل امساف ظ
 ةعررم اينرلا نافعرزإلا محام ءاجرب موزملارعلا هاجر وسإنو ١
 1 ارض ابنك عاطتتاو رربلاك ةيجالاو ضم الكيل قل او وخآلا ٠

| 0 ' . 0 
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 ع :نحلامؤ الكيت ابيرتمالدقلاو ارغسو

 مك هيلعئكهننايصاساهيلاو باسل اعم و عييرحل زن 11١
 ظ . كلانا لافته ق ااهؤق د اماوج ٌهَسْع منا نمجاالاروغ

 ذوجر ليلو كه بس غ افرع أحو اورحام ئرلاو اوئمأ

 ظ 1 اليس نارىىدل خيو :نقوحرب كار تتم ى!هنتاةمحر
 1 كت تس مظحالا أنو فوج ةاضو لضم : :ثو ان هنا جر

 احا انه نمزخ ايف هعكق انمةاعَو هم ١ دو به قرثكو

 ظ | تاقنلاو سالو انئيابلا الس و ينرط امرنب بيك
 2اعالازص اباصاجوسو قام. ' مومفونجويف هنتا ب ارطنع
 ٠ وو ةلثقلاو 2 الاطعمه بسم نازولا نوجؤزمضوراثلاو

 لوحا وكيك اتمز الع ةرمكرنل او طعول ايوب اًقازعشلااريب كالا
 رامز ثلا ل زضنلأبو غالب ازعل! ف انص !ورمفلا
 فوطويف اذ 5 : اع ههنا دولا ماو يامل اف الاد

 ثيل ةيبسرلاوضذغت أم دءاوص نم قر أعلا بولفلا بابر ١
 . قثاو عزوف ورش هنن وكر زك هاقت ةراس الامل ادرزملاو

 لاف اطدقا نم د ل اس
 ١ د خرب ءتطق نطفكق اول ١ فوخرلعد الا فوح نونل اوذ
 ١ ديزككو يشكل هزه نماظح نيد:ؤل !ءوهل ى داراعلا عيشخ نع
 الاد هيمال ايلقث هلل نموت و فوحوو اطبريدفتل ادد

1 

١ 

 عماد توق ذاآلا بنزع زو رلذل ذو انه نعش
 ظ 00 انت [عتظاولل ابو مادتل الع ةكقملاهباسا
 نايا كول الو, علوغأ ةزموح أولا تازشاو
 هبلخمب اهلل ذل نيس نايلاو نع اثملابال دىلقتلاب هماوخو
 ل د نالماو' تدرون ار انالاو كيخاز عامل هشنو

 . ىلا مصانمووهوتعسي الورملاو فاو نيت أكل لاوحا
 بط



 ع

 مس

 تا مزتالىلد امهبءارتق ال ذل تكذ او نير وزنملا نييج|مل )هانم با

 لايجلا ءنعارنل اصرخ نونمآل | اتاو "علاه هالو ان اودإتنالا
 نع مهبولة لع بله أمن فلن عز فعلا فوخو «اّنعالا
 - اهدرامريل ام هبلق رعب لهد ىزل اذ غمز ا تاعوركلا
 فخو| ةبوثل ! ليف يوملا ف وح مما عيلغد ذأ اكمل لي تانل
 ماهب هاخولا نع ةونل !فعض ىنوخو ا دوعل ناتو :روقل نص
 فون !هد اقل اب احله 2لقلةكرملاوز ىوخو 14 هنت ةوقح
 نول تاوبرتلل ؛عابن اي ةداملا«اليش!اينوخو اش افتس ملازما
 ىفوخوا هيلع كهننان ةثكر طبل افوخو ١ ىفاهن هنت١ دابع ىف اهيذزعتو اهيلعل كت لا :«انسحملا هك هنن لكك ناو خم"

 از اوتن عدس ال | وزو | 4”هقتابعد هم هنا عل اغتش الا
 ' رمل ام تهت قمل ريد ثيحدت اعاطؤتاوغف اسك! بوح د١
 ىَتفلاو:ب انملاو ةببفد 1 عنعرس انل 'تامن فوحشا نع نيك

 فوخوا عرع ةيفنو ثرع نا تءد الاهوونواروسلاكضاو
 رت الاوونو!توملا طبت ع اشف الاو امنت ١2 :بوئعلا جمب
 لاحت بْررْرَس ٍلعو هيلعاعت هننا عالط افوحو ١ اينرل | فراخؤب
 :باشلاؤوحوا وسلا ةمناكع تول الدعم طلىوخو !ىلفع
 مهشضعلا5و كاقراعلا فماخم اهتكعرذ لزالا #ثفيسوهلا
 - لئتال نوم اىملاوعغ ول ضنالاذاتاءاطل اهتخة ثلث مول الا
 ينجلادحاو هلك غل ]ب نوصلكأ 'لاف اش نازورما تغدو
 ن أيغس ل | كح وهامعن املدا ادخن ودرةخركو ربل ا معوهد

 لاهد تونز العلك ككل بف يشل ف١ ةزيل ىكب عل قروتلا ٠
 ناىشح ! (ئاانه ض كمرتاراع وب! بون زل !لاقو انت مخ
 دركد نم عربا مهئعلا هناي دوعن مالس الا عام هتان لم
 تار وقخعم ةقعئاوببو تاربرشل ا نم نتككىولل تاجرد قانا ملعا

 هب



 ايف و

 و

 اة

 قرشا و ترولل رتل ىرتتلاوبو تاب اع عرول اوببو
 ضووم الط حانتجاورعاهالا] انشا خوال تاحرمد إق ! ةليجلابد
 و هاوعد باكو عانملا ءب ترا وم كهئنانم وما عدا
 لذا كنا تلاسك نا لكى بني ئت هنتا نمف اخن كك[ دق 13١ ارو
 * "لطبإرسلاقو َتزكفاخ !تلخاذاو ٌكفكفاخا السلق
 . وخلا فول بلل ١ فلو ام ميفس لاق لالملا كأن جد ىو ار غال
 انص و نمظعو 6كهننإ] الج هنرعم ةوة سعى ؤملا غَوَق ام املاو
 دقولاوحالاوداطخ الا ئم بيرد نايامو هتشن بوبعو لامك او
م 5 اذا اكىنمخ دواد اي مالشل !هيلاعد و ادىلا حوا

 

 . دو تفصل ]ميل تيس جانا ىف اع جيسل ناار قم اص املاو

 ظ ورع اريج ورش نمو 30
 و كيلغ :ةفش كلج مل لالخ كاودكتقب مانو هبلق نرد ال ش ل

 ظ * عيشالذا تموإ شع ءاؤس ندع البحور لعل قا
 ء/ هم 6 ٠ ه8

 ] لشاعتن و ةوطسو ةنررق نع وص و موس امد هك1م ملاع دك“

 (| العداتنا ؤءالووىل هالو د 2ءالؤَب 6 هنتالاف اكيلعالا
 ءاطتسال ابديمللا ولو ةيسيرل اتا جوم نم شوى ادا
 " اهتوهل لصاسال قيعرجب داجرلاو فوم بجو تالأملا مدعو
 | كاعا بحل اذاَصْف ةكمنن معلا نيت إق امل ةنقم نوكأ
 0 لكم الشلاو ةالرقلا راعي ]وسرد اهرب جفن تالع مهن مثالا

 ا ابحر ا اونئم|زبر] اموعد ءئوتعو موت ترتح تايئالعلدبد
 هايال ارسم عك قلتم ا سو لل عهترئئإ ام ز عج رق و مقل

 . تخالوسرو لا نول !لاذذ نامل امفيذعإتس ذا نرشكاهبخا
 هبحا نوكأ حرجا نعؤبال ف ]ث ددح هلو اوياوس ارم يلا
 ندور ١ دادر و ىوحا١س (]او نل دو هلام ودله ١ نم

/ 

 ظ , مكان ناكل فز علا باتك و نت لاقدذو دكذ نوبت ال ليسو اضن ١ ظ
 كابناو :



 دي انو اتوهتفرش اراك اوماو مككريثعت مككادزاو موانساك

 أ عم ةككد يحج (ئءاو آلا )وسر و مقنا نم ميتك[تحا ايداسك

 لخرد الامر اثالاو كبخالا نم مكنات 2 دىدقوساكتالاوريددتلا ٠
 :اغتشا هانم يَزَغ ةضوؤلا اًئاوه اع ارك ة ور ماجر مح
 الو لّصسبلام لا انظف هك هت سا: !رفعم رك ادقو
 لادا نكن هنسصحيوتمين الر زيتنم ايون الد الكشنس لبفم

 اًيوصنمريلزسلل ناف ثحاطة طاره داوبحب نيكفخ هلل
 ىضايلابةلا من ضاو ةقلثا) بسانتىلعالو صبلات اكرسإع

 لقعناويلعلااهبدارب ةايحلا قالخالا امام ةلمج قالخاطبص
 قشور لاصخرت اسبو مكى ىوفتل او ةعاوتتلاو ذفعلاو

 دن ايلا صب رون نسخ سزومل اب كريد ل تاءضلا ننس ٠
 او عشلاب بو ىع اهنفوسولاو وبحب تانصلضلكذ
 ىلسل ام مالا داخملاو ةباصتمل او داّيئالإ راع ةل وسحب عابطلا
 ىومالا عزه ةلجج نع مالوخاع جرو طقصرةبوصد هاشم م نام
 كيبوملاب ىمرمريغ جل اب بو ىبد ةيفلاىمعل !لاكيلا
 ايرازمال و ايمز لتنال د اك الن اف ةدط ابل امصمل مح نق

 ئيردا نبل هلا وره اظنامبل !ناكون اةنط ايلا بعمل أف
 ىتلإ) انس مظعالقعلإب :ييلاءامملال احد نامتملانم ٠

 نم هكر اب بولقلا) عل ةلامال وكت" كصبالا 4 ةمالفلا
 غلب اورون ١ساوملا امكريد نار لا ةبحلال ا ةئرشل ومالا ظ

 تيلوسالو هيلا عت تاو مياتلا جينا ني
 يون نمآل اه هتلذّكح نذكش الخ هَل كارد واما[ آلا ٠

 6 الص |ساوملا يريد مؤ اع ملف مد اهبلاةججرر هوصقلا
 ءافرؤنويو يضام[يصختءايضالاو هنعاط ةدز انت هقلجح

ْ 



 اان ا عاطل 0000-6
 . معشوةالاوجو ثاعو هلاكق هضن ناضال بحة الا
 بحي انلاودأق عون ملفوف اذ :ذانلدد هل امو قاضعلتح
 ظ | ةفيتلل لقال نيوببو ناسحال اريبعناننالا نان هنسحب

! 00 

 ١ هامفوزينل لادا لدا سنن ناذ تازل بوح وبسوانمل '
 ظ ل ةينضوأةياج لت تحوسألاو ىر ان رشا

 ٠ 2 هنناوح 2 ةمتخ اا ماهر اللسم 1

 ظ 00 اوببو هنه نآسنال دات نافذ
 ظ ان ١ع نم و هّحا متر فرعزم نمل لاق ىكرز و ع

 نرخ رطْئاَسولاو هتاوببيل زج ةاوأبف دب
 ظ ايد_موهزب هتنلاخم 00

 ْ هل شام ننعتحا  اوببضومل نعال :قففل ع
 1 نب ايلا زممج مثلو قل تف اكمل 50

 ئ 00 ا
  هقتالو تان ممر ان لو ميسطنا اود ايعلامهلرم الع
 هنىوق |ىنطابل (لاجلابتحلاو سورقل ١ك 0[لكل اس

 ١ ةنطة ربع نم ١: ةكمروبزل 12 5صقيش هربزج ن اسحالا
 ٠ ءتمملاو عاطانكةاسا نتك اًدانالو ةنح ةّم قلخا لولد انو
 | 1 نب 3 ذوي الامد ا65هنتاقالخ ابنّوتلا نك

 © عجور إف كت موع اهيل اىعوب َدَل ان دال اب ةّاخما مبلل
 مالا :لادق الخلا مالشنلا هيدعدو ادويتي لو رم

 مافاد ءاذ اف شمل فل !لاك دعس فاونل راع يظاوملابالا ظ
 ١ ىءالادبتجلارص انتم الددب آلا كبح الن 1 تهعدقم ةرتلا ٠

 مذ

ٍ 1 



 ٠" * لايعككول الملاو ل ايلا هئية افاصوالايرمووصوموب نإ ظ

 كك د نوكين اروصّس الذ اًدوحو كك ةءايقال ا ظ

 نامت طن الذ ةوش نحن وكل مج ذ نما همغل ْ

 وبلا نط اءالوره اظال و تأنص حل ةرسنل م ؤ

 . هلعافالووب أل ادوصمالو بوبح الدويآلازآالو لؤاالو ظ

 ل نيصلخم هوعافوجآلا لال خان وس وسآ] 1+ جتامال و ىطممال

 ال رسولازال لعاو |... نيم املا ترهيم لا ظ
 هميم حجو 72 ظ

 وعش أف هّدن١ نور منكن الذ تلاه

 م حلف وسر عا( قلم هابعل طم ا ا
 تح زعيرعومف هنعورنام»ايتن اوهاتاامزخاب مالشل اهندع "
 قانا ةقالالع رض مالشلاو ةالقل هيلع وهلا حف |

 وءعاشل اقل وطعن اوس سو هيلعةتدتنا
 دمالأ ناش /البم ١

 منال 5 هيام هيام نا دردللا اشاد

 لئاففلا عادناو لالملا لالخ اكو اكو نطابناعره اظنا لامك
 منتسب طلاءامعأتا تادسمزهللا لااحاو

 مر ككاو اضل عمذو | دارا ريتا اماودو !
 منوككألا هننغام مدح اكو مام از رن هجوتن نأ يذئغب ىكدو ا

 هنمرشرةتزتد هكمرعت و هفاعبم انتل حيياملل 0 ظ
 مالا قيمحو ثودانشن و انل الز بف ةةوبحروشحى منو ظ

 ,تاإص مرق ءالعا قبقغنبالا لاير | عمن 0

 2و |ففمو نيك دلا ةورل اورككع 3
 ا 0و بخ +

 ثح 7/1 ١واشّرل ١ دح اني اصح اا قشعت

0 



 | ”مادامد هبلخ لك ككهتلتجانا تحل لاكش د1 نم زج ام
 |١ ىم الببو خي لوغشم هبلق نم ةيوأز ف كن هززغولا تنشلب
 | ويرى كو هاوس قيغغالو هاوس دويعم ال ىادتئ١آلال اال
 ١ ماشا زعل او هوه هبل انت نمش[ فا كتلاق ككز] و دوبعم

 ٠ لاغ سو هيلعدت! مل اهم هردل ١و أينّدل اربع ١
 | ,لغاوتس هب تيل ل روطت دج كد ثلفلا ممتررنا مدعم . . هاليتلل ذ ايل تدناو + تو هفتادعم لوزن رود خسبتسىفح اتترننا رفزطو قياوعلا عيجزبرقل يلدا ديم نار ارضا | المور لا بلغت ازعانندل اح علف ]يسن ىوبرل ايم ال اوادبع
 لجلل دارم |ول !ءرذي يمل علا و >زعملا لح تما داو متبلقلا' يوظ الو |عناداربو هميري حاصل المد اعبيطل !ماكك ادعس ١ هبل اطملوقب ةلشالا اهبلاو ةبّبللا ةماكت يه ةدرعل ىدبحتن“ ا ةعدسر] و رو ضرالاةيفنتدعترزرلا ةوكأيدالعو ايندلا
 ظ لصوملاو تون اينو :اماعمل عج فآل او لالا ونب ماعل أذ
 - اًزكييئو مد ارز اريك او ف اًضلاراقل !بلل يطئدع ذاثلا ا
 - نام ناوعز نل افالخةدوجوم ةقبغح هتسقن ىلا تع انا
 ١ مهلتحإب الص ونعم الدر بوككنن ١ نايالف دبحلل كمقلتح . هاو طغت افلام اع يع قيشعل و قفاومل اى (!ا وشل - لمزع ةليعاج للا عيضو ء ةرتحل اذا هيند غصنو هتعاطن از
 ىلا شلاعهدو باولا م شك دنم سي زفنالا عجري دبعلل
 ةئتلا نبض ١نآت اينزل ١ تارودهكن هنطايرمهظنو نعوم امملا
 اك د اخى ش اكل عذ ماو ىدن اوهو يلز ال لشد لما
 7 فاعو ثيرملاهتبج انحف اوثل اب ل١ برت لازن الو لاف
 « ديعلاة تع ثاءالعااو بع نينو هنسب لوجو ميغ كاعا
  دكىرعرل )هلو هقكح م اعقب دحازكن ا لعاو هت هنن

 1 ل

 ' نعاام



 ٠ ةلوااونهبملام بذاكككزم قدام زبن الو نمارعاامو ١/1
 لضم رعى ءامتسلاؤ ارعفو تب اثابلص  ةنبط ويش تمل او
 دانلا ا عءاحرلا ءلالد كل علرب ى عراوجلاو 6.ئن او بلقنا ظ

 راراو فدع |كملاو فشلا ؟قيرطحى ملل هايل تح ارنرف مكس و
 و هثه اشعر والا ابوح بلقلا بع ناروتشاال و مالشلا
 ١ ينم ازخر انمو انرل نال اغر مال لوصوال ّثالعاذاو ثان
 ١ مالسلإلعلاخء انتا عاب تول'و مضر ارمغ توها اثم نونا
 نوكيرث توم ادع ارك اد اقل هنناثحاهنتاءاررتحازم

 لاك اش انه ودل ولاوز اى اوزعالاةزغ اعنتاتلاو انرلا-4
 فلادعاركه م ناو فبعض تحول ل4 او كتدزتا

 "ىلع لزب ال كرف بابل ئتيخو كت هدا داّعلل دعشيس نا 5 نك
 | دارعتسيو تول فاسو وّجلاو'د اهنجال !ىمالعو تل فعض

 هنطابو موه اط :هتعاماعكهنناهبَحإ امارثوثم هويناارثمو
 ونيل ارغتمو تاعاقت العا اوم لازي الو ىوبهلا ءابثا بدي

 نعول الو هئاسل هتف الاغتديتاركون اوفرتسم نوككن أ |م و
 لعق قلت امركدو هركك ع يورشل امير اتش ح١ نق هملف
 دتحو مالكوبب ىرَنا نآؤلاّبجو هركك تحاتب هتاثح

 ٠ *4ب : هعلغن مو بالسن امزكت حو سو هيلعفت هنتإلم
 ٠ هتلمم و هبلكبحب انانل تعوم تان هتلخ عبجتح | نتدهننا
 همالكو ىلا لوسمّتحانمناف تالا ارش بل ككذ و

 مناف ه]فللثع ه4 نك نيملاّشلاو لوسرلاو ىززل !بعال  0فيله بح لاكي دوبل يخيل هبجر زوال م الكور وسر ال ١
 لال ه ساونا اينمو كيم اوبن هرقل اخ الف الو متدتت' تمي ١ 0

 ظ 2 ورجل لعب ظاوبف إنك قالو ةكهتت'قاحاتو
 دولت جلل كرد [فاخ ىباوعلا عاطف اب ب ثقول ا“ ايم ولبقللا

 297+ تيا
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  ةلاشرم !لافتش مولا ناكنف هتاجانب عنتلا جلاب ةولخ ا
 ١ و تالباغاعمدتح قعْبزبكاك هقلا حس نبط ١و نع

٠ 

 ١ يضلل انو موعرلا حي مرن نيعؤرن ثجانملا و ظل ثر اموسالا
 ١ انهالطزركذ رهن تم صلاخق ان نمنع تننا ىطر
 ١ هلكرف مالسل ا لعدوا دا 45نت وارث اعيمح ل شحو او

 < ةيجاقي عج لكرمل ا عمانربلل اهلج اذاوتخئذ نع
 ١" اهو هقتاتحا نسقزارل اذ امعل او ىنبلطومل وج وم انا أف
 و عير يوس ا دوفب اباعوش تيا ناانزمو هش ضفب |
 . , نكد عاطو هب هتتاركد ناشلخ ةعاس كت ونوع هنش ان
 طابع نا ايرمو ثبونل اود افضل أب نال غل ادزع عوج

 - فوتبال ذاولا هاذا هب هنعارت و اادشنم الد
 اطمنرب اعاناشس نم ناو هبلقب تمذخٌر لشي و ,قوشعم كدب
 ٠ | لاك نوناو ةيرفل ٠ هدو اهب نايل ايس الا ّتحا ن ف نبت

 ل

 متع | ينز لم بوك ١انزم و هنت تح بوك اكو بل غشم ىتح
 7 ١ عيه ميالو رمت ال ثول كتدتر١ غ عنخ ايالو حهشبب هاتر كفالي هاريس ١ تل افاكارع١ حيت اعاًريدشم مابامتلاةطنتا داس
 1 هبخو بوك نا ارنمو ةدلا كمالع عرف فص 2 هات ضغلا
 كلدإ.ةس'ةاضنال فؤللو ميظمتلاو ةسهطا ا هلئاؤتم

 ١ افنقنحل' مافن نونث اخ نب نيلاو ةبييحاببجش ةملثلا
  داهلقاضعب ندا مذو ا ضمه ومهريخل ربل أتوصخم
 ' ٌةوس وئنحملاا زب و دامدالا فوخ هْضمرْش ١و ضاعالا فوخ
 ١ وق ممس اذا نيرخآلاو ئيلقال | بتعب ىّرْل اوبب دوب
 ىفعب 9و نيرملارعالا دوم ارد ال ا دوهب موق داعل امل
 يات ااذ املاعلابتعنص||م خ د١ 01 ل وق اهن هبا نأ كمآ
 ويل اهررضل اة بضو عاج انمزيزل هبلد/ ناو عاطجعامنؤلا
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 نيش ال ءزبل ددارو الا ياظول ث) المورككآ ]ماو د نعرفاشناو

 فول دمئالمو ك3 صاع هتان دوعن تفملا مافمو ل اةرتحلامافم ٠

 بخل قرصإبل د:يقزم لا ءافصن هنمرزملا ننشد دؤمالاوزل ٠
 لالدالاهطسل اب كله فوخرب نمو تملا نى كد هتئاربعنم
 "اينلاو رجبلاب هنععطقن اقنع ريغ زم وو ) قرط نم نبع لهو
 و هءاعو رقد كد هلتاهّحإ ناو ةشحلاونرط نم نع زمو

 ناوكتمو هضم افوليغ اليت الو ىوح نم جن الجل اف هتك
 يمل اي تحل اونحولاكرطا نعوعرل !باشجاو تحل

 رس | نيزتس تملا ناو ىتس بع قريخو هنم ةببهو ًًلالجاو
 نوكو ىنعلادح م ئواجبام ىوعرلا ليم دق تالو بيبحل
 كبل اهبلع ]د ووبتعل اذ ةبوتمل ! هيلعملظ عجم «انف الا نم
 فاطضاو هستمت دو هركس ل احون' كلذ ' 2 هم الع الو انقل 3
 اهررقم نال د هزوهوبف باسكاو |بصر يعزم عقو نا هل اوحا
 لشي امل اريل هاطنم ناكاذا اًيومرم نوعا ةشلا كرات

 هما ف رش يغعالطا ةداراو ديكشنطاو ىوعرل ل مايبخ
 لولا ثبتي و ىشالاءانرلاو ىسن الا ايزموبفعداق
 هيد ود لفن الاتح١لكذ هيلع لغو مولاملا دعلاطم

 ٌييخسود هنمركذ |منحة بهما دزذ د ةعارطل نسيفامل ةبوتلا اركتم طرق طاب ايت لافوحد فوشنلا لف هشوتشبس مو
 نركو ره مالرتاو لعغل نمر. هشن و مافلامكذ همقب مل نمو

 رق كلب غي: ترجا و بنذ نممكر علا جوا ايفو لكالع

 منع مالشلا هيلعوسعلوق ومالا نما مدد اسكت

 ىكن اك دىشالا مات نمأّشح فعبامربو قوما ميبو دلد
 هرلعم السولاقو هقل اخ هيلع ! ةبيلامافمت مالاتل اهيلاع
 واانيلع رغب نافانغان موق مالسل اهيلع سوم [متحام دل د مده
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 : قواطع

 ج اوال

 قلايضفاذ اف

 ربعلا ضو

 يكن قل ماش 4 نال نودام مالا لعرشوبل امتع
 ] ريو نتا اضن هال اذاو ول نهب و نتل اب بقومن
 "نم ناوضرف نوما ث ام اقمالعا نم ىب و جس ا امئ نم ةرغ
  ةيلسلوجن يل اون نينيؤملل قت متم هلا تا كدرش زرمكا
 :ل1ةي هين ظن ارجع + انضر ميلاوسن انّرأب ىاسر نول وقيف
 ١ الفرنوهىزلامعت عوج ١ يربك امنا ومن اوضر و ىنموتد

0 

00 1 
 . لاف نونمؤم اول ايد نا ام باص ١نم هون طلاس
 | ”ىضزو داخرلارزعراستنو البل العم ن اولاد مكام 3

 ةيللارو نونمزم سو هيلع ان هنن :ةيملافف .انزلاوق
 ىرصاحصح ع لخردال ةرثكلاثالاك اا

 لاملاو هال آمل اول اطل ذ تنتاول | نام اًضمل أب ءاضرل 2 نا
 ةيرذاملهقز مسا حلا نونا فرغ جمل ارز هبلقلاو 7
 - كك ملاذ ةرتاؤلااملو عماملا مالمتا وبن ادبهلت[نم قزرخرل امو
 - ىناآلاوزدكاو ينعلاو |ضر ئيسم اون ام ون اوضرو ىترتلا
 ظ يدلل لمت لخطف آ الف ف ان ءافل اذا
 متلي اان امداهربمت) وا بص هند ال نا / اكوس رّرؤم

 ةاىورو تملاهلزل١ةحار اع: موقعلاوررولاوم ةرئاوالب
 ] ىئاونل اس 000 كتبت

 ٍطخوتح زي ىفرب الاديب لوفي ل
 نيتي و لفعزمل ديريزلاو ررعولا اغانبو هاربر م ار لف

 ] ىنهقش تر !لانو متتوبرل او ّدوبعل اباتس نيج زل امج

 َ دعا ص الارنب زعانف ةيدوبعالو تتوير كنب اف ىضرنر بعل او

 م لمجلابو نشحلا تي دمت اذاو نزلا ثامالع دو لسن
 عنا اوبفشملا مث ال امو حا ةزع ىفالخالا هر كرو نيد

ٌ 

 كوبرلا
1 



 ونال لالمل بتي ضمرتمو يلابناسحال قت هبا ضرس انلارمو ىوبرلا ا

 ن احالاو عشااررذ العزي مرتع ل هربل اناسحال تملا لا لاذ عفلا نيدنب نع دوج ال نورت و هبل | نك مناور اجو
 ل قاعد ىراوراشلا_ئدك انك مدليلا ادب و اغتمتن حرصعلا

  نح اد و 6شاول ىلازفلا مالك ةريز انسي لاركشل رصف
 ,يضربزت نا البا انسغن ارثمو مت اقرفخ نم كو نزل !هزبب 2 اهترقغ ١
 يجولا ناعاو تادرسأما فسحأب نازله
 وبو تايلاهل ا, قلعت فآلاوتاتدامتعالاب قلوتن اهيدحا نحف إو

 د العردلوزآلاو الهو اًداينتعارؤرف مهبدحا : رع لعاشنا ٠
 بع واىل امو اغرب انا كيزائلابقلعشس امو او اينتعا زغب بل
 ركزلو :.افكوأ ناع بجاو امال املاد ربل! نتدح اد كو امزم
 < قلعت اماماو ان هفت'ءأش نال يمتخال !يعاهتكء اق الا نس

 مليت ال دحاو كت هنت١ نارقنيد نارح الكيك بم" دا نعال ا
 ندا ش الامان هبشي الحا اوفي مان هر سم هديل
 معلاو ؛ىلاو قيحلاك يش ١5 اًنافص ناك اوس رت ائصو تاهت
 «اشنالاو ةيبؤتل اك ل مفو | ةدالال اهيل او عمتلاو ماليككاو
 ل  هتتائاذ نإلصاملاو عفلاضاونم نثر ريغ و حشتلا*انب الو
 ًازناالب لازب الو «اش ١الب لزالا هب مت اهوك ادرت اسد تانصو
 تلعفوا ثلاك شذ لز ال و: مت اهص عبج وصوم كت ها ىإو
 بو .<عرعكالو عصن عدوحوم ل 5 ةممسرغ عووسم مرج الو

 م ىلا نخ دار نملاقوف اهصمبو قول او ريملا عم وش ا

 رؤلاو لعلاو ةرررؤب رد انو هيب اعل ممدلالو ةفصرل ثدحب 1
 و لوعفم لى لؤملاو ©تهتئاوبب ملاعلا ل عافلاو لزالا#تافص .
 فقوا ةثووموا فولخم ئكدنتاخاؤص َنالات مو ىولخير عل عف 1



 . وحس
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 يرو
 مل نوم

 1 مور

 لمد نيقولوم'تانص والخ اك افصو عترتن.ابرف اويذرشو ا
 ١ ثداملل ماكيال ميلاد هدرو ءلعو ثراح نع تاذ 'لمكال
 كش خانم الكل ماكي و اش ةركال كري وأ ريتك اك رفد و
 . ال ىثوبو يحد لاالب ماككم قع دززاو ىفوملاو تالآل |
  ةضالو هل دحال جعالو محال تاش ١قيذلاوممو اتش اك

  ”نآؤلا قكهنتاركو اكوشنو هجكورب مل ]الوداد الو ءل

 انرنع)اهنالو فيكآلب ثافنص ءلويفر_ئل اوريو هجول ذك
 بىقلالييإاوقوبو تافّصلا اطباربف نآل هّوثو بدك نبانا
 .. قتال هاش الاهنناؤلخ سلم ءزص عرب رككو لازتعالاو
 ١ ةملا 0 ا الو اينرلا و بويكالف كاضفو ابرك اش ل !سدق ىئلاوبد

 ظ ظوحلامول] ١2 هبتتك دقو ةنامكو هلعو سشم ال ةخ 4 42
 اوروم همرعإ) اح 8 مدرعل ! ماع 5 ةرئ ١و ماخأب كل ىصولإب ,

 ىرككن لس ق ذل قلخ تجواذ) ةوكككهنااسد
 هلعف ؤكزيؤككم ه اهنو مهماو مهبط اختك ثاعالا
 كر ١ ننلرعوه وه إنا طتهنلاهن الني هجوجو هر اكاد

 داي كتدنت قيد شن فرصنو عل أو هلعفب نمأ نمد
 ' تقزلكاو ن اال منهن! ل عجربعلا زمف زيكو ته امال اذ
 ان زعااناوكبلف «اش نمو نموتلف هاشيزت دبعلا ةردذ
 . فاولاودعربل ١هياكقو ايد لس كطاحا ران نيملاظلل
 بوكّسلاو برأ نه د ابعل ل امذا عج و رك رم غو سفلاد
 الو داشالا نم ايش/قلخاموارفل اخ عتهيتاو وشلل اعرسك

 و ةيكئاعنلخأراكث ادوحوم الب الظاب ناري | نم مذ
 الكي امملاو ةعاطلاو تدار او هلعو دم اياكورو ةدلصللا
 فريم و خدنإم اب اهنا ثاع الت نككه سرذتو مائؤو هلع
  ركلاو ءاًذحغل ابرع ائ ال انت هنن1تال نم[, !!ىعامملاو نار



 « هل 4 ْ

حاسم ا 2 هت همنا مالك نآزتآو ئاضرو هدحالد
 سيرولا ىند بوتكف 

 [طفكو لزم مالشلا هيلعونل ا لعو ىّرقم نسلالا ليو ظونح
 ءانموامد نتدنتا ثارز مت اذ مدرذ ىكد عم هئاف فول لال اب

 قاروالاهبواقل 2 ل اقشال ايازف لاو لاسفن ال ! بشد ال ةفنلا

 د فسوب ةِْتَكَو نت هنت ايرغ ايوب تولع نزلا نا لاكركو
 جنالقفت اوررش !ةّدس نذل ام ون ةفرنحابا ثرط اث لام

 من ديعر ب وفلااربب عصور غاكويؤ نآؤل اقلب لاف غنا كارو
 نعوم مباكمالتلآ مهبلع ءاشالآو ىودزبلاركذ اذوب

 ىلع اياطخو تآلزمزنم تاكرفو زكا نيكو زئاغضلا ٠
 ةملارباؤنمحم ليرثكس هذى اره لعمهر اوتعاونوك نادمالا

 - ان ب[و قدس مولع اال مبسم قا ةعاملو ْ

 فسوبو دو ادو مد بصق م اؤل اف وكد امك (رعبو ةوبنل اص
. 

 ”رلاالضف الاى والا ىرت لم داما ناك السل امردعرم مغ
 دااهول'تفشاب الو نيران انيتسراون الا انح انازنإلو
 امن مالسل امردع» أسالان اشبؤنلاب الاطرتّمَت 2 شف ارفع

 تا دوعن داب للا غالشف دم الازم (لصْلا ناو ال اوركذ
 دهيج سو ,رلعاوت تايجر ع لرشفم ا تمم ناطفس م ملعلا
 رصق درث اكلك نم موصعموبب و هّينصو هّيِسو هوسرو نبع

 دوجوب روتي كارلا ع جو مهتكؤلملا |شداوسورت انيق
 7 ريثبود امملازن بوموصعم مب و ةد علل لتلخ من1521
 1 تبَوطق ب جاو :لككال لاب نآمالا هيون الاد يوكل ان ناوصوم

 0 د قلفسجاو مالشلام هلع[ ترل اب ناجل زيك هدحاجنا
 01 هاوس هل ابترهإو ةوببل | مهنتك لسرلا نيرحا نيب قرن ال
 1 بحاو تول ادجذمبل أب نائالآو تابجردناّرذل اه'مضعسلد
 1 ْ . ةمقلا موب نات او نانا نو باطل ازكوقطت
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 لاو نانلاو قجونولاو تح موضلل جن اجفرم اقاوم
١ 

1 

 ا

 ملم لع اسال! ةعافش وقح نتن اكامارت و اعالا يعد
 ناينغن ال نانق ولختر لاو ءنكأو قَحِب انعلل ندجي:مىلا . وفرت ابكك بال مال هلع هت هيت فص اش هنعاونشو قح
 . زغالو لعل ل ىح توها ل وخر دعب اريل )خش الو ادا

 | هوئمولا 1 قحئزتالا 8 هت دنت ةيقرو اًنيرس اوتو ها
 . ناو دنس وللا و ةيفبل و ةدهش الم موس ر نبعد هذا
 ثنا كو ونزل !نيبشذب اسرتك الو ةفاسؤلملا
 . هاك ام نمو لع الا مب هنعإ شالو ابآ خس اذا نريبك
 عر -:1لاو وزو انموم تام قت ارب اد انلا ةرزاخ وبك
 تمام نككو |,نعبضي لو رتل نو د ايس ناك ن اذ ادب
 | "*هنعزس ان ادم رع < امن ن)اهت هنن ٠ءايسشمم 2ناذ انمؤم

 ةنحاع نمو ّحدايلوال|تاماركو قع اهداتل انزع مو

 مىوتح اباطس مو 0 مم وتح ابلطسملو ةرسفم ا بوسع شيل اخاراطد] ش عبمج
 ىفاءالآو ارباع شو اليل ب اعتب ال اهههقت نافذ

 ملام هك هتناءاش امربف نول لعبا هلو قحر انلاو هدد نيب
 هله اوه امد ابعد هنتاربعب نادحامدكى بلد ةنجاو لا
 ”ىطعنرف لد ع هد بع اع]ضغنم لقت هيتاو ماوس اكد بغدد
 بنزل لعبت اهدزو هنم النست ُئيعل ا هبجونتس اهفاعضا
 ضوش ناوسديلعر_ جامو هضالضف ؟ونعد و هشالدع

59 
 ر/

 ١ نمل فتو هشالشف « اي نم تيكر انتل عافوهزب ءاشالا
 هتاؤنجالذا هالْلْل ننو مال دخ هلالض 15 هسالرع اي
 فلعبر لبو ر كس اوسو لرعتيو هنع هاضرب اماعئرعلا هت

 فلاب انعوىح ىبق 2 دبعلا امور اهزاعآو قر فلا
 و ابرغم قمل ولِطَو قح موجاتو عدجاتو لاحّرل عود
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 اا ايتلاؤم مالشلا
 ب السا لج ءاسع وزن ى قحرطورمال] نه

 ال اك ملي الاب و واي نانا ئ

 1 قيال دحبوم انلازضفآو لوشن مفسد ظ
 نيعومح ا ميلع خت هان اوضرولعم ن اهتعَم تاطخل انبي

 زنتفحد اقنع عل لعب كيم لا انه 7 اتش عزم
 /”51ل انرتعو عع اشالا ثقحو اندنعيزئعال قاب الاهل
 ةعاطتسال | ثادحاوببو 6تديئ مذ قالا لبهلمف قدسنا ؤع
 الاجيال ةهتقحر علا مذ رشا ةعاطخنن الالاوتلق علا

 يلع 2 اول انو طسونملا وجل م اولاق ةعاشالا امآو هيف متلكالو
 . طصتؤلاهعامتسالا نواوفت ما و ١ |:الفساكك 2 ةيف ك لمفلا

 دع اطتلنالربجل نيعوجلبريملا نع نق رمل لشن الزل
 نورس اوف ة غلبت دصلالومربخلل لس ؛؟اذاَسْسلا

 ظ ظ 6تهلوثب ههيلعدّرنو قاطالامف 9 ا

 ١ دا. >0 خه شاب عنا نايول ان نفاه سولف تاما
 0 ىلع اهنمل او باوك ١ انلق هنن قاخ لع هب رجدماف هقلكعد

 8 ةعشجمب !لاذ ازملو قاما لص !ٍلعال ىولوملا ]مثل !] ايتنسا
 ع 35 اريعيوج سمعل اردعلا أر هب رتل عاطل نا
 (|وتسنإررماو هتدنت ١اهثدحا ل اةنعاطنمإل ضرص 2: بن تاعموببو

 هلشال ]حفل احم ةعاطتس الا نلق ادب درع هيضعملا كال تعال

 تلاؤو ل عملا نم هرحركك فورغم دعاطتس نم هزح لكن ال تعالو
 ءاش كهل وتسرعلا4 ةدوجوموع و لفل || بف دعاطتمللازررقلا١
 / ى ه:أشامهشتلر انك شيع انكهبانعداتفنإلا بجو انه انك

 ١ تام |اككو ضيؤمت الور بحالو ةفكو ناعس هئئائءافتسالا ٠
 ده تلا رزع ف دامتع الابع ىَرَ |عبىتال عزل آو مما 3

 .. ليل فلمادصلا رخال ورجل الق 01ج ل ةئشح الحفر بعللا ظ

 0 , يد < همي 7 ير خو 7< 12 مل 0 تبل يا

 0 ا بم ب -- , - --+--» * َ 6 2-2 قلن ع ِ هر , ا
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 - قال طافسلا ىدوب ازيبرككوق نا لوقنف مرلعةزغفز اهلاجقلع
 . هلعيخلعوجرب الو لوف وتس اغال تاَلدبعلا نعداترلاو
 ١ ضاوطنتنال ةتلاق اطيونق احل !لاوز غذال يرصرك اله ى
 ةسونرل !ثيوفثو َنّدوسلا طاؤس !وؤال لاوز عاد هننا همم
 - ةفافايةيشلا اًعيجنإورؤل ا لضدق لقال سستش انو
 ١ لافاةفاض ار ىلا و لامذ الا قلخ وببو أهسننلا هت هرتا مص
 ' ةكئالاو كدتدو ةفشحوب اردت و ناس هدتإللا جيببقلا|
 من كلئفلالاقو هنآ يهزملا الك انرككرذ و طسوتلابجل داون اق
 ١ ٠ هنت |رروركك او اوراس او باد اب اوبن قب اؤال ابق دقو
 كاع ناسلل لاففررؤل ارغإنس ا ىنرررعراسم ا كذلذ اوكسم اذ
 ةثلاثل روك و دككش ال طم يرط لاذ لاول ار زكا[ هده ال
 | ١ كوكملاراس١ةزعمدار امو دنّتْشتف كيكع خخ دق هننإّس لاق
  ملعإغضاعالاو قرّصلاو عالخالاو ةّتحل اصاب مزالبلف
 |  تحاونلكزككم هاضرب اوف عسل اووهرعأ15# ايلات الو
 ١ "الخاله فدضلاو ةرتملاب قكدنتا بان ملاليلف تونر راس | قرم
  لامثالاويصاخملارتن ايتن ال اورعاو ال ان لاثنم هل اوءاييللو مظعتل و
 ١ عخدقشب نا هبلعف كد قطح ل ناو تفشل ضمن او عرش لرشس
 ” اوباق ثيح غتهررود باص اوهورزحوب١ هيفعام خل ! الن
 ١ لعف ترها ]اعتب 2ه قال بعلا نم ةعاطتس الا تادحإ

0 ْ 

 ' عي ]عفو ل ظنا عانك هتنا هبات رن ١ود ارا ورشغ !ئمشل و

 ا 2ك رذ امال جلاب ذا ولم ناو
 ' اوريو هكهتنانم شل اوربخلا اورو ءاكقل العا ور تعا ربخكو
 اويشذ ا اول ضف :علاغ عت هتنابزنت كوي ١ ودار | مهسغ] م
 هنتاةوصهداون اهكناكه ب مه داو اوقض ورك نبض هبل هلا



 دنيا نرح ايش اكءب ىلباه قتهنن | ١ نويرشو كد فتا

 دانجل|وذ اييجح ه ديعلل عاقل شحال اوت ] ترفل ا نازص احلاف
 وما بيض اسؤل دج ا

 جشم كانغإالعاورتتعاو د اعلا ل|مف اد ةبتكك اب شحال ١اوفن
 رقفخجو ماع حبب ايث قرعوعجيشي ناشحابلا
 ىلتعبوره ١1 ومهبر اوت دمه لوش لفتن ميك

 ددهش ةءداصل | ويقل اوم اعئارت أس ]قمه لتعا ام
 ليشتلا هه فنال اونش اييمم

 بسك ملقلاو ةتهنن إل اعيش اا ون قلكللا 2
 ةعابيوةنلاط اداجرد لهون يصلان

 نيرلاو انقل اوفد را ملو ةرترتب سرس ا علينح ال اون اوبسياف
 ديعل زم و هحو لم كك هنت١ نهداصلااىوااول قربة ابكت هننا
 داق اممعاد هلعف دامي 2 كشخاررعلل و أريبس اك منال هجو نم

 د هرشل او رئْنل اد ثممملا3 ةعاطلاد ند توا ىرااع كت هنتا
 بقنا هيلسف عاطل اندرعل عه ننام اذ اركذ :مئتس ب هزملا 1

 اجل او كتلوقن قيفوتل اب موك ىنجرمالحلالاو تلاد دهج لاب ]
 ةدامنيل التنس هاهيلمف نصعملا هت ايطق اذاو آلا انيف
 بج هلتا نا امنلوزل وتلا لوبن منزردوتح دمارّدل او توئل او
 :انيتناوركشلابهلبغتس نا هيلمفر وتل ايا اذاو نيبأولا

 يشل نن ني يزال متركش نثل يزوند هرايزلاب دوبي ىتح
 قزق هيطعب تحاّمَرل اورشل |.ملبقتتس نإ هيلعف
 خه وهرج !نهرن اقلاىّوب امنا هتلاخو فرب اسالكي هاذا
 ليرطرب الو اًبوجال ًالرعغ هنت لم اقف ىرن متضعملا » عودت اذ امن

 ىرن ١ بورما و الرع ىرب ال يقل ان الزمتتسو بوش و بت وقول ١
 داذف تيار اذاف ةدونرسم ةزشم لا ىرب ال يزعم او هنن نم بمالملا

9 

 اهربب

 عيندلا



 . _ هالطعم سا :نآلا نفخ :رلعو ةرفلا نم كمت دقف ًالدع ةتهنتا نم
 ' ةآلاونهلعو تيل نه تءآتروف كشضنل تتالم ا :بحوتس/| ذو

 هضم ثربل ا كيجلولاوىغنرفلا | ثسذ الا انسفن اال اين
 ١ ضف وه و ىنمل تاءلسشلا ايزم مرذجس اعوادح ا ع ببجوتلا
 ”اكادحاجو عاجالاو مّسلاو باتشأب اريضرُف طيلض وى ناك للع
 مركارجحاو ىذاشلاو ككام دمعإ بقبر زعالد اًههيايكت نش عاجالا
 ١  انرلعو [نكزتض دحارنعو ًروكالاًرح إتش عذاشلاو ك0 رزع
 بابو ةانملاةنعلصفن انرككوو و ملا[ سوف حو شو بم
 ١ 6ءاتنئلاورم الل آل *انذ و د15! ارك لعيبف ةولَصلاكج
 مالو نيرس اهنو نيرضيح مانا ؛ كول لا نع ت ورم نا
 ١ 2ولصل ل مككاو قفمم لام هالجرو ءارد تعلق اكو اين انف
 موموريجو ]فيل عمار شو لكدجو نابت و غاككا خازكه يلع
 9كيرحو يب وأياملا :هسرو هبرعو عبضو ]ل امسآ] 4 و حطغلا

 شل ل جوع ازمازكو تاخر اتانل او ارك يصفر ارح اع عطقل !وضوم
 ] الزب ءوبب ىوس نوع بعيد او انقد هبلعبس ال :لايل و موب نم

 . هج هناا ولا ورز دارروب تاو ذ١(ةاضخد [١ قاذ ١

 ١ ةطعابجاو هيب نككو عاجالا راك ارحاعو عاجالاو :ّئلا 5 باتككا
 ١ قلو رتملا سعدت اقالاطوجولرشنو رفعنا هود قو يكنس
 ١ ىقتئل اكء وعو طورشلا هفزرق وو لحرت و نيريعلا ةمالسو ةروكرل او
 لمعمل تت ار مواش ف عفن (ةقص نا بوي او مل اظن ناطر تلا نم

 ' ةجلارالعاوررافلا هيلع علب 3 انت ب عال ةمج ا هيلعبجو
 ويل اشرح ار[ فو تتتو ضر ثع التاب اسس ءازكو ةودقلا 8
 1 00 ١ ١ ةيوعلارسو ألات خارق و ثيم ادهش قلصلا 2# ن6ك]رهطتو

 ١ تنؤلشلاوةدهيلا بوعلاريرطنو عمال اب ترف ةرطقلا 2
 ٠ خالات نئلقلا 2 لشل !لاتماو هل اناذكه ربطف كي اشو ةئاد

 ه4

 ظ 0 يشولاو ْش

 ا

)ِ 1 



 ٠" ماقام الاب دبس
 قى دوعئلا كفو : آل أالثّنو وعسل او وكرت )و ةمآؤب
 وشاب ةواشل بجو 3و انتشر

 و ثيدحلاب موحو تول ةنييح )د عبجاوفرتول أك | ولص
 دكت |ي لذا «ق امتع ناكو ةّسوبف رن آل ادزعو اهىونع
 تع نلبس نار زن ؤيط ةروزنملا لضم امو اطابنحا

 مه روزن افويلف مدل اق :ءآل ار يوحو مش ةولّشلا كن يع نا ْ
 "لاف اسف نو انو ارم اا بلعسع ,ولصلاءرزز ىهارلف
 ىااط نم ىاولتلا قلص تاارجاول انهو ايم د ماكاع !اولطش ال
 ناعسو رار لافو :لف انوا فاوط ناك 00
 الاد شربل وفل )ارز ثجاول اذاوطن ارث اع ةصحاو فوك
 00 نالاربفو تل اءىجد تثار لكس عنا
 الثل انين تالا ص كاز لو لمس عزل م اوم نماو ع3
 0 ل بول لورا ان لاما هزه ةولع ل لقلا
 5 ١ يوحت تشو بوحولا ثااثل ! كن اكو ينطوي هديبتتلا نادك د
 اس 2 هرتإ لص ىلا مب ومب اهيا
 5 0 ظ هيلع_<نمؤعتحادىبو نريعلاةولص ردو بوحولا
 3 0/7 1 تي زافكرورف ىو :انىلل ةولص ايزمو دل انت ان يوجدد
 تب رع دف د وريم ء.يلالشا كك غال
 روما غانم فاو ةروكرثإ !تاولّصل ١ يب ادعامد عاج ال اد
 روع ىاوظلا ةرصوّولاو ون عذاشلا نع بج او
 لولا ناولشل او امأو ةوجلا ةولص 2طرئش هاعاوملا اهاو ندفع
 در هاو اطعو دو اد و بح لوتوبءورزع مآل يسرد ايا
 و ميحاو اناانعاشم دنا اعلاف تاهلا و بانك ولع زب
 سا ارا .."رل اداب وجول هرم ع نيش و غيجاق اما

 -ي 2

1١0 

 ا

1 
 الأ
1 



 - ةعانرا " مجربغزم دعاملاوع ف داغل ارامالا شغل ايلا
 ”رئكالأكو دْنَوَص ةنس ةليلو | موك ثححاو انابحاروشلل

 ةبحاووبو التل ادوىس النو لكم ةشس ايئااناصا
 امهسنم لعو الوسع 4 ناروم قوس بانة الن نمل عانرلع

 | برا جمع تقلاو كداحلا رف ككاو *]تفنل او ضب اال ولعألا
 | ايخاشمف اًيوودروندإلعاهبوجوو نول اذاً ضومرشع

 الب همخائبمث انالذ قل فسوب +'رئثعا وش دءسعورزعالد
 و هقنل او ةرولووه هويرتسل رس تابجاولا نو تنعي زع

 تقلا لا نمو مصل [بصق ةشسملاب تش اهبوحو
 ”ككولع ضر فوبف ناضمر وص عاجالاد سل ١و بانكلإ
 كرس |ةّدلاو رخل لع غال | تعم طرَس و ءانذ و دا د١ اهاكع
 مالجإلز اد ::بوككاو | ةيوجوب لعل اطوررل اءدارب نإوس

 ماسال راد دس اذار تالا ئهو ك]رد ال لحن ابداربو

 ' «افقديلعل رق نا فمر موص ةيلصا جابر
 5 0 اببحومللا ![|صحامأو ىنفم ام

  قلوتت بر علبل الو ةلارعن يزن اله رزعودعدحاووا

 ظ ماس الارعب ثم ام داو هيلعبجو مالس ال اراد وراس ١

 ظ جوز ةةونسمد ةيجادر فرت جا 2!و1 برجا
 نأ ار نيكو هذ اضقد ناضم لق الاف [يرعو اهيزنن : ةورم5 كلفن
 ةئذال|ترئوُريَسلا ري نم ايلنلل
 اشسواّرنم تاروكرملا نه ثوشل نإْول 2 احالا
 1 ناننامبانتم رس ويفر اهظلإو اًماو 0

 ا ل ذك نيكاسم فسح ءاتلبا ظ
 نيزع نأ ابان ماتا هذان نواز ءالخأ 1
 ا تمل !داح : 'اماك موسكو أن أنلابم 4 5م )و !قنملا



 عواملنتم نالرعيموذ هوك امونبو هقاح هرلوف اًنيص]تف اذا مولا 0اوبو

 1 [بان سرس ايف لكيلا آ
 نيكس كك اعلط رط موب

 ١ ىرعلابم يس ما ل انتا ايو
 3 امانا ةئلث ني ريتك سف كينخال اب هلضول مدي 1
 ُ نيل اسم عن دتلكع فيشد *اشي ناو لات ماص* اًشداو كاش ذ ١
 1 9 اذا نا ب اووتع اتاهيشت ٍْ

 1 0 07 2 ئ
 ١ ظ 7 الهم يدل اكوتعرك نيد ة ديم دس لاق )
 10 0 تحاول اناو ىذال | يدق هن اذكك طستسر سل جاتشل موشلا ظ

 0 يرجو .١ تعشلاو عساتلا جسدا روشاججيشكاو موزنلا مولا 0 0# ١ ا لا ام.ضلأ
 1 مر مص لكف ضسلا|م ان اهنوكاهبذ كيده لكم م اغلا ظ

 1 ,20- مالسل اهيلعدو اد موصكهي مل عرومل و ُهيلط مس انك

 5-00 ثركلاو هنص اركتشن ل امه[ 2 ىوس ام]فنل او يو
 0 مانا رخو اجمل |عوبوحو حسا زاًررنم ءىوش اعا6 ْ
 1 نمو هورلمشلا عيب: بجاولا عونا اذكك نريعلاوقيرتتلا 0
 ةدلعذ لالهو نان ل الع ةقبلطساتلاعبجاولا .

 كانا الع جو ازوم ةدلاب بوحف ْن باؤكاوعبجاووهف
 جلاوحأو تلقل الاوحاو قالا 'ت اوم ماجدامميقتوتل الع ١

 ا ٍش ا 0 ٠ْ

 1 ا 2 ف لا 1
 ١ : سال فوتحو ار كو ارشمو نروح و | خلصوا موع
 "1 موطتلا قضوا خدمو انا انه يرككدذو ءاسبالا هاب هيل الا

 1 ا
 11 ١
 ماا د / ]
 1 ظ 0 54 ا ١



00 7 
 1 1 : اه اع ا هيلعؤلشضلاوتتلاز ابك ب و اقر

 1 ينكر ت ايمو هرب ليطعسجم ب العب

 ظ ”” اكل اذكو لعموم او قم اها ممقنم موحو

 ظ .كادحال عسالؤ اماعرزتلا ن4 اذان ا لصاحلاو مولظملاوىوبللملا

 دل

 ٠ ةقيس قافثالاب هقاشق هيلع عرسفاوث موطنل اهنلصونوا |
 - ةيانزؤومتنل او ةلحلارصْنتور مؤ مغو) لق نعدسف |
 ْ  يضفازلو دايلل هذ ابرف :|صنتل !نودالاهانابجاولا

 اذااير نافابل ازعطغسرسازتانم رف  ماقااذانازاكألع
 يمت ارواب نيران اربع ان ناك اذ اماجرتل ا

 | مضض لما زكوريفنلا ةرلبل كلك ميج لايعازاريورم
 0 ناب نتاع نم ازكو ذك نك

 مور سيف لكلا ير يعالف عاطل نسبا وج

6 

 | داوسلا نكرم زع ن اج جل انود جوز عرش ىزلا ماد

 35 000 جر م .نل )لو (يأرا يف ناذ
 ظ - اوربيه اةبجاو مهر عم إل اوطعد اوطعن لوا! است ٠

 اذن ةطتقم د |ماعاو مهتاوسن بوحول اًدنعت نعت ل هبجوملا علدالا

 ] 1 ال

 ' نوباتالاملا دس ض مهاب بوحو تاو م اك نوكيف ذدبلاو
 |لعاورمرش ملاذا انام اذدهل ايعو مهئحاح ءالض أف د

 داريلف رغد اهون ارد لادم نعمت | خط جيرطمد نم
 لها لانردبل اذه نعيحاولا انتا زمو نما
 لنا راق م 0 اق نأ عقرل ا ف اط | نم هك جو خبل

 | هلاشتامهرؤع ابا نا لا هامل تو . 0
 كس ل د العم م



 م 4

 اهب يضل افاملاو اهّرخا مامألل جل انإ اللوغبم اغرق 1
 نم بلل عا هلئابت املك هل انق وجو متع عددل
 مامالالع رخل هوه افرع: ئان اودانت او -([الاسر اور نملا
 طبوجو ماس ملاذا بحاو هلق تافدن اطتم ل اريسو

 تعني اقال ذاو ماا ةئاناليجالف اذايوسدلا طسلام اظفال تجاه زي ماتا ةثلث 2! لايم لانو هانككا ٠
 هلجؤي ناين اون وسو هاربعو ماناةئلث ل !لازمألا
 ةبائير] ناون وداقات وست د رحال الدق لخداع اود ف اشلادش عراد ءكفنلط مانا ل .٠
 ادن ا ناك ناكداوس هرززكلان ب١ لد خاوببولثقالاو لاملا
 مب وتريزبلو ول !قحل اطر ان 06 ناد رش م نا هلك انعوا
 ليد زكن م ئرب |ناو مالسال البد ىوس راك ابد نعام نا

 كعب الف ال اذ 6 د ايش انى ان ارعن ارب للك البف مالس ال نب دربلع
 دله هنت1١ل 111 كارب غ/ل وه نان مشن !مالس وأ تتسم
 نم هش دكا كروبرلاو تير ونل امها و لوسرو نبع ارزخانا
 منال اًكسم هوك الذ نيانذايشلاد وج اماودقم هاك ةدوببلا
 نا فرتصشي لا ١ :لاسزل ا صوصخنوعّتب ماع كرز تولدت

 لثمن |] ريل اوىو |ىطن !ش ىف اذكع مالس األ ها لوسن 0
 دمالاد هن !رنفن ذئلمل انت الا رنعو توثو ماش ىتح مباع

 ةال ماوب كككرلط ءاوسريتلادب امسح لمعت االومولاعفدن ٠
 هازل جفرا نا ذنرل ادلة لاوس دعي لإ

 لادد ام سمويتم نا لوسر رن لافف ماتم اداىنزماو شن لب 1
 لسلدوبث مالسل اد قلاقل اهيلعرّع نيد علوا مالس ال نيد شتلخ د ظ
 بدلؤرف نيرشلا» قبض ىكذ نال نيأهشل اب ىناا ذافيلك هلالشإا ٠

 6-1 2 ينس جنيب ”يج «- بسس بح

 2 كت “ديو مم - ةع جيس جحا هبط - حج ج2١



 ظ ظ ام وتس نا هلرئكدتافلا نصدمّبو نرس ناؤول اردق نآف '

 ١' لاف تانثورعالا: نابل! طنم زي الإ ملنتل | متسال ناويد
 ْ فونت ىنعم اًموم حس 2 مالشسلامكك ول الل اولون الو اونيتشف

 ] رد اعف ؟مكرراتنوتح عمها ةاور عش ال ورخاك ماهسمم | لاح اوفرعن
 1 هحارتواو :يالاو شل لوزشل كبح 00

 ١١ ةحاولازهى اود اصقلاو دورملا ارم ماع ارح نككورغست
 1 حاشد ورمل ناك اهلابشات ا علا
 7 ةامالا لمن ورتلا عطق و مقرشتاو بركساو فزقلاو انزلا

 100 4 0 ١
 1 بمر حان رزط اذ امك لع كريعلا حو ىلا رزعتل ا اذكو

 ا انوكللط ناهؤاج مككاوع بعدل خرم أسنان

 ظ يائرم اسفلا تو اكو لوح ماككن موزه مكاكل ب اذ

 / انك تن اغاوسانلا هع هبلع ةئاغالا سان خبط و هباعريف |

 ١ بت يلاعشلا عن د ذاعف هانل اهكشع مولع يسر مرشس نم
 أ 00

  اهرفع انرككروومللتل درؤو ىلظلاء اونا نمر دراكو قحربغد مارئشتاو
  لرعلابو ان كدتناف ١ ايرمو ملا ١ أبارك اذ قلوس .

 طيزشلاو طارفالاوزرط مغ ذ اهلا 0 الرعلاناحالاو
 ظ | قديش اوزيل نييربخونلاطسوتلا!دائنعالآ الشم
 + نانانابستل 13: رزنلا هرعلل نايطسونلابسكلا

 . ناطسونل دول قلل قص مل او غلاطبلا نيد طسونلا
 ليلا ل ماكاو فمك كفشحاو ليعلاا رمش ورزشل اولا
 ىدًالمفو ًالوثد اد اقنع ناطإبعلال قكهتد اقونح ءابحاد

 | 6 ميلعو تاشامملاو ثالماعملا : سانلا ىوتح

علازيدعرن ا حبل 2 الطلع
 18 قولا اما نتلاوما

 0 ا 31 3 0
,: 

0 



 مم 2 ؤ

 ؟ انو اسادثك ى ال |لاوماو تازضلاو عاذلاو لاو ىو ]
 الص احلاو هنتعرزبر تمم عار دك تسمو هيلع هت هان ليملات

 0 دلوع ااموب لرعلا ٠
 < هتيم شل لاف لدعلاب|عرذد عرتسل اوضضنم لع نش هاشالا ٠
 طسنل اب نزولا اوقاف ئتن كو طيزتل او طافال ب بضعدرفرالاو ٠

 ٠ تعضو اف ١تالماعلا#لامككاد نال ا كااكتازنملاو سالو ١
  0بمطيوبو تاسحالا و لي نال '
 | ا ع اسحال او لرعلايرمأب هنتا نا كت هنتر اذ تدك و ىلع 1
  0ظ يغض |عل انداجقيَو تاعاقلاةنصالخالا اش حالا يش ١
 دل الجال خال ]هاب ءرمالخال ايئمانرككرو داس نمل 000

 ٌ وعمل او تابحاولاو ضداؤلاد 15١ اشحالا اكو كلل لف

 ْ دية ان اضنوًلاممربل ا خفنل لان واتح بوطرم نخرسألا
 0 تاموغر» انك ع رابع لل قو اد وردم كن لان ئابجاد
 7 روما اج د لفعل ا ةيرجؤم نجس جهد | ةئلكلعوسو

 1 هجول ا نه لع كك هن اربع نو 'قارب نا هارت نكت هاف هارت دّنأك
 ا ان اطعيتم ا اعدوكوه قملاو ونال ىشلا نعد ادع كندي
 "0 200 17 ةومفطاخ لفالو نع ةفط تدالاةب القاغاهأسال ٠
 ١ / - تدابعو اًسسحموب بولت لاو يوصلاهجوطعمتدابع ٠

 را ءادابع ةذاسحال اغا ادب املا مف ةيربط المالوبقمانضع
 . اص اًقلولوقو ىزنا 2 عكلافو كد أبع يعل عيشالابك ٠

 1 تكس املا نكلوتلاوهل اونيكاو اًنحدافرص مرلاولوق كا

 دار[ ةركتلا نعمهوبراو فيم ايدعورمو قلحلا ٠
 ١

 ىوقتل او ىوفتل ا ابززم و مالك ١ 2س اننا لك ظ
 اركؤعبسحاو

2-4“ 

 1 مكيف نعمان اون وانزل ١انّصورؤلو «تلاقةءككوىاك
 0 : ١

7 
 1 ظ
 ا[ "

 5 ظ



 ١ ةوتلاو طيح ابو: اقولانم وقتل ابآلا هنتااوقت !لاوككما 1
 ا ىوقتلا 12 1 لك عز | دح .الاىازن [طمحال اد اَتنألاو زيتا

 قيفلا مار الاون ارو
 | ةاهنت الوالإبغ اهتكبونزز ارك اًهئالاوب

 لازككو قتووود : ,ةكدوحوه ىوقسل ا[ هقول بازل ! نم ةامنلا

 ا
 ١

 ا

ٍْ 

 وسوء جلا ولرغلا امرها اضن هاو ةىوؤتلا ١ 2 عاضرملا د79 نرئلاوص كلوا لوول مويلاع هقتاب نما نم
 دنت ىزأام معاها او عيب لسا وسام ارش

 ظ . .فورض هلعؤإي اما ا كانط اولها
 1 هاا وحن نش ل 1

 | ةبح 00 اللالكلز
 داراؤم اص 0و امن ايغطو ىنمنلا تشل نامل ارضه و مام الا
 "روس يق راد يف تتاح
 - الزناينقل اباردعرس لاكن طبل او عزل ام_رزلاواشتل او هذالأو
 ١ ٠ فس لونعتو صحو ماو نءنيتلا ع ةاررش راعى اعامازع
 " و لا ازت اسوا اقحرت ءامعالا عرق اص صح اَدأَف لالحم
 . كارم ىوتنلا 2ةايثل ارك ةاهئلاو ةرامتسل الك داعشلانانامللا
 وتتورالم لا ك؟ايزتو ليصعت 'انرككرق ور اذكار وز او فورم اب
 اولك[ستلا اهتااب علاق لهل !بق ان انبرهادؤو ِتابجاول ارك ن
 دمام لكا اذ بغ ال + دل الع هن اهكذو ا اصاولعاو تاكا

 ايان برو رالف 1
 ئ ٍ ا الا لصو نيل اولاَرب اررمو اًرام مام ال كان ولعت

 اح ازككدقك تانامالا«! راسو هلت

 ظ رباتتنابةشامملانج ايزموركدنق ونيمار |(سقوتح
 لالواةعام ابد مورككر وو فوم اب هو رش اعو غتدتن'لآث

 لاف ظ ١



 ا

 4١ نينلاوهو مكعرمالال واو لولا اوعيطاو ,تءاؤعبط) خب لام
 مسي لعاتم هئتالصدل وسبريحأ ى 52 هنيإره انؤلكل ةرثود ,ويب

 ٍاسو هيلعاكم هنتالصراد ءيفنلتخا اماغءاراعن او د الازم
 ها ني ع ظ

 مسردسإر ناكوشسحربع ىيلعإ متل ع اواوعضا واوهملا

 الو روت دولالا هعاطا نال صاف كرا اق
 وحمد الؤهئيصعمرم | اذاف .ةيمعمم رن عللام ىسانت اع
 تدئكو امن هنت'باثك نغم «آرم اقارها ١3 اذ ثيرملا قن درو ذك
 هنت عع قدر مه اصمع نق بجاد ةعاملالاك مالشسل هيلع وسد

 نكد ه عبط الذ ةبصععرم !١ذاخ فورم ا 3 ةعاشتا امنا و ءكوسرو
 سانلاهرككنادهيلعاورككأ اذ اهراك]غيه أهشو يكل فلا ا توون ابوهم نب ةنض تم الثل مرعم لداعالوسانل اهعزاشالا
 عاج 0 مو مهلا دهيلععوالل ىوتسز نؤعلانتلاد ثلأ
 لزب ال ناطلتلا ت١ ةشسلا ع ادمجاو ليم اق ةئسف اوناكت كو
 نيبلاذاذ قيرتثو الا رف اراو هَل رع ةسنغل ارسم فلاب
 - كك اطلسلالاجتفتولو اذ ون ارنمرثك ايل نع وتلا هوب
م اهكطنو هماخ يلم اهعيحو و هئعاط تثطئس دس هكعرب وا

 لداع

 ”اينالاو هيلعوىنل !ىتظ اذا ءرنل !شعالو كن مزكس انا
 مل الثلاذ اطلشل١ةعاط ١اماو رت 8 ف اد 2 ١
 ولضل ادم افا ىرتولو عاجال ايتحتوت فورم قسايلاو|
 جار نال الع امل ان اوس هثاعاجللاو ةئبطا رغما

 «قننل اوزيل انو امثل !ايزمو ككذ نم! غرإل !زنح هنعداغ

 ”«أهش داره صفت ناورعلاومك الاةنو ارم باب ءانرعرقو
 الشاذ ايزمو ارطرككرفو نازيملاو | ناو *انينلإلو هآهنالا
 لافو وذ دوا |رزمزح ابان تنوع حاذاو ىتهقازاق

 1 رم !ذاهدوم:لاصخ 3م نمؤلاءاعن:نؤملل مالسل هيلع
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 الحرب

 ظ اذاررتشف تل ١١1 هيلع اسد هأع,اذاعو تاماذاهدبرْسو
 مدادنت قلخ مالّسلا هيلع اف ديس ماجات انتو ورشطع
 1 هكرريب ذ الاف هلخارأف اًعارذ وتس لوط ءنىصوع
 و ديت أف كيوتيع ام وقدعزسولج د كك الد 1 نمزين هزثلا
 لافدنتا ةحرو_(كعاول اف مكب مالسل !لافغرم 8ث هه 7-2

 انكوطو مذا روب ةروزص لعامل عرب م
 ٠ لوسر سك لعوفنم نالإ تخ نعي رعقش قلفل لزم ماف اعارذ
 ىلع مالتلابزرتو ماعطن ايلاف مالسال اق ١مالتمل|ناعنتا
 ٍإ 1:1امالسل |هياحل هو هيلع نم فخ نم و سبك عنم
 مالا يلعلاو و عيخو دج !هاود مالّسل ارءارد نم هنت ان سال ا
 نقرب م الّسلان ىدإبلا

 كر ”رغمد ] نأ 5 تازركك العر ضرف ول اوه ازككولع هر
 ايل ادرلاو ةدابرل!نببريع ع ل اون ئقانلا

 مالت ا يكعو هيلع كى الوفد ركع مالا لاف اذاالم لصف
 بيج لع :هت احر وكم مالم اوال ذاع مقام
 تاغ كيلع مالشل الاف اذاو تاكربو هساةعرد ”الئاكعد
 دا'مر سامع نب لاق اهل مناف مالا مكب 5 |ىرلخ مناكسو
 0ةاكفر نرمحب هد مكمل الا مالتى اصنع
 شت هلع د در مكيلع ا مالّلاهيلعىنل الا داج
 0 مس يزال لا 0500 رى د ركعمال تل هيلع لاففرسلج
 دمك هورشع مالسلهيلعلانئر سلخ .ايلعوؤلفةنا 1 ةساو
 سلخ لعد ئاكرب و هقتاديحرو مكيأع مالا انذرخ اخ
 رخو ا اور هو دو ادوباو ىرمزل !هأقر نول لايف
 ظ ميتددوادوإ !هلور يشم د اكرب ى هنت ةمجرو مكيكعمالشلا
 فهن وبلا لاك نموذح رش عمل ا ركبع

 ١ هلم السل اةاياعاو رمل هاك



 "1 ميكا تدرون مالنا ضف عا عورتلانعالق ان ةككلا
 ل ' هاك او حمج رافد ةءابغ ئاكرو هنقاةجرو

 واج ابو م رم هنتاةيجرو مالشلا و بيجي ' لوم ظ

 مع ماش الون نا مدلل ذو كم ت2فطعلا
 لقا تاون اماذ سار سولو مالسوا دع مالنا لاقداو ْ

 لوقّنتاو هوو | داول افرح ناين مالاّسل |هكركعو وا مالشل ايلاعو

 ”مكيلعو دك دا افدادباح زيك تشد غن لافول ثاولع
 00000 رت داش كحاولا كلوب !مامالالاف نارحو ضاباوح .

 رو ماللا هذا الا نيكون ىو لاق دياب هرينتكو مالشلا .
 ةدخاو يفد هبح اص لع اعمرحاو : نال الاذان

 لكس ىلونل!هبحاصو ناجون ايبا اقدر الا دعب اهيدحاو |
 هبحاصولع ةرد نااعرضرحاورتع ميد مالتلاءاتنشمدحا»و ٠

 2 . هاكاذاه تاون مقال! تارت ف قا الا آ

نشل لااذاو تاون اوه لاق اياوح اير الادجن اعيدحا ]
 0 ق

 7” ' لاعمال قيلف بر 01
 باوبل تطاول الع مالس ثان كرحاولا

 ماما جد ماع هان يا و

 اناس اك مالس لاكوف ن ند قول امتلف ناوين سوما

دوبعم نم مالل وم درالسلف
 . اناف ىيبراو | قدخ انا

 اذأشا اهيلع مداهبس ىزلا مدلتلادل اه كبي ءالاثإ هذ ظ

 هام ال اك اذا وشمل 35 انرككدك و كال ولع

 ةوسوبب ام ن!نيرالازمدحاورلكضر معد ىلا ماليا نح
 مالتيلا خم. معا وراذكلا نمو غل تش قايم

 امور هفسلو نري :ئ اذابّصل | تح ماكس انتاياع
 اي اكهكونار رغم اهو الاىووتل انام يم ب درو ٠
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 | لتسامرفتم 2 و هوما لول قلص
 ىا هتبلحو ا هجوز ثءاك نافلاحرلا جمة امايمزعدرلا ظ

 ظ -سناكن اذ ُةّيِبِجا ثاكن او 3و هويةمارم نمار

 . قرا نع مواسولو ريع ]لال الايم ناتتال اى ليج
 - هل عنكاهماحاناذأنا اوجو تشل راس ناف هيلع ع ةسشألو
 لافذلجر هبلحوكشض موقف "اج ناكل حر ىوونم مالى انا

  قيمالسلا طنس مونل ل قمد هيلع رف نالف ايديلع مالشتلا
 ْ كي زدنا د دلتا لغات 1

 ظ هو مال ادلع د ل 9طقس
 ١ ا اما 3و نو هطاتسم 1:

 ْ ا ان لاف -طمل !داوج :'اذكو رمش برع
 ١ دال باررلع مالشلا د ةنوجم اكن ا هيولع ينج الا
 ا اذازحّتل زك ازكو فن و ارلعةر ناش تاكد او وضل

 1 ساذازن الاه ستلوع الع بوك ب ارجل اذ ةينج 15 له لوع 1-0
 | وريف انلاولعةسا ارو م الكل اذكمالسل ادرمبسعال
 0 لاو رسفاملاتنثاو ةئادنو هاو بالو مال
 5 [نولعماسم الو نغش قو انك مالشلا ىلع عال بلخلا 2
 ْ 0 اف ةغل ازيد نال لش نيح هلا

 ظ لئاحز ال ١ ةيزقرنع وضاوم ة#مخ !لىوانل !ةمالخ تت

 ظ . لافالامعو ةبطالا وش اقالاو ناذالارنعو ماعلا ةركارم دنعو
 مرعب نرزآذم اهناكد او ني اوداككذا ماجا كد قلدقل اب
 ملكر ال اص دنعو مس ول ةئيح هبا دنع الملا لو قافثال اب
 ظ 1 و وو ور

 ظ 0
 ' كرام ام هناي علم سا



 "5" قرط ساتلا تو نعازلاوباككاو قردألاو مزاملا
 يق عوانغلا ممأح ء اذكوهترعد ل نا قاوسالا ف ناوسشلا ١
 2س عؤت ايش انام ا داعب

 ام ع روتي معا رخو ماج
 ل وسب انا ءالّسلا 1 اليسل !ءارزر ٠٠١ م

 .  عئاضاإلمل جار اغلاو سل
 دحأ رص انامالشلاّ ال طع ايمو انمؤملا لاخلا

 ىتامااع اسس بكارلاو نيرعم ع ور دسو ١ د3 باش انن )قير ١
 و عضاوتللم تلال الغل او فوثل كاز الرعاولولع م اهتناو

 ديامدالا ارب ىوونل !لافميطعتلاورمقوآلل 1! عر ىلا
 ذاق دعاتو ادوعقلع درو !اذ اما قيرط 2 ناّنش١ قالت اذ احن
 المدلق بك !اًريغص ناك اوسر أح لكك مال تل !ن الب كرماولا|
 لافتمالسل اهيل الجرون! نا ىورو تلا ه اذكيناكا
 مالشلا ةائئلاإسراو قرع كك غاز ارق او قرع طباخ 2 كالفل
 فزعب هينش لاف الاف فيهو اف لاذ ال لاف ىىدع عت نا
 دياعزلا ثنارام سو هيلع هد هنن[ طصلافف الز اقف منج
 اهنمو يمل اوريح اهاور مالشل ابابا ))١!ككط ]عا

 يرام تسمم دنعو نر شكاكا ردع ةيافكل رو ذوهورسط اهلل يمكن
 ._ هيلعلاف سعر ف كرم الظل !ضمنرزعو توهو ود عفاشلا
 هنئا دحر طعاذ او بو اًديل ١ هركى س اطعلاتعهننا3 !مالشلا

 رشات مشتل ١ىراهنلاهاور هريس نا هع اسم كوع
 قس اعاد ةلربل ىريذعاسءاعيلا ون ةلعمل نيت ادوا جعملا ةءاساءاو ةلسل لوري ادا جؤا وبن قارا أل

 قع الريع ملازااتاو ةسيتادح ازاء متل اييسطأخلا ٠
 اه هقتاةينراش م هساطعدعبر ع و اهيرق»نم ةىنونا معلا لالءاعتلا
 ,نتن دلاوهن لا ىساطعلادعد بروم لل او داعتتأ | ترسسال ةوشنا نارغكو
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 ظ 2 هتنرملا | 0
 | لوب تت هثإر شخ )رف ىسماعلا له ناو كاكاو نتا( شجر لبق

 ١ عهتادع وس اعلا ذلثزبةكاوشطعم اف عض ] ليسانس اولاقوساطملا ركل او هش روبرت ظ
 فور زن اهنا نح  ةرحك رمش نفع ف ند زنك
 وهدا ميدي واكد ل هسة تمارس اعلا لول
 ١ ليل اهتوص عيري ناس املل ست ةركة تلوم 7

 0 اخ نرخ لل ضعب يمد يش ولو تيل دنع
 ا طا تاكد صال

 ا 0 5
 ظ لع جش نا تلاد يمته عمدا هلا 1 0 يس زق ١

 0 يو عامتدإا ب وجو ارتب ثيرحلاب تش بوحو ناو ازا
 ظ زلاتورغ اذ او كبلآق ةبطخارشو هاؤلا#ءلق دعت امنالا
 | يح مطالاو لارجرخ 1 نو رحزت مكمل اونفناو لعمال
 لاق دنا اممم وس بارع وو ةولقلا ايا ذي ةالمساثلا
 :نيرزنانا راقد تامنالاو عامنا ةبلعر و نائل ومسك
 ١ عفت اجوحد رع منازع اظةاعاق مام لازلخ ةءار اوؤتألا
 ظ 1 | لوكس الولاد دعاح سب ذو اهلطم نزول )امه ثبح تاصنالاو
 | زلال 2 ءافدإاابوحو وعرب اماناوم مالك و ثودشلا عبخ
 م هئغلا حر تمالإ لو لاق انلطم
 1 اال تدار! ءانرعيصولل

 ١ 0 نص اديب د م ل انس انت اوزّرح ادق
 / ديالك مان او انكر ملمع دفنوا 0
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 م ةبلثل لاحد هرج عمل موي ةيلخلادزع دنع تاصئالاو عارثس الارحي
 :انهكا دخل امزكال او اعبضو ١ فورم أب رماه اك كو مالعتا
 درلاوركرأك و ثفسوب ةيآذع مالشل ا ةر و ىسطاعلا .٠ رمش وركيو
 2كيلو ارنب اندذآم مالّسلا* ف )ذا (نلقرضرف تال
 ذل ماسي طاخ مل غش مالاثأم مالي( لب يشل اح

 سب هاخشسو ةيطحلا 2:هركك دلع مالاشلا هيلهييثزألع [سمالو
 و! هنيعب كيك ناك مولو هنن عدمت اذ١] "لو هسنن
 00 اج ا

 نر ف ندرخ تالنت !عمبال : لس هه هباف وجيت

 وب فس هلق اهنا وج نر متو فيكس امانا اسي

 'وماقلاب هحالضاو ماثك 2# فنل ! هنعركح و ف

 ا يسوم سام

 لصرف 20 يلو ةدارقل ١و مالكا ناك ازل ال عامشاك
 ب انككا ةرظنل الغ م لغرف جمس ان« نذإملا

 زمام جاو اش اا ماركا الا

 قئلاورتولاو ميبشلاو نارقل ا ةنارف اماو مالككم اكن ل ةبلعثلا
 تاما اوله. لاش لأ 9

 نيجانتو ةئيلإنك هي ظنلاو دقنل هس ارد ناو مرضبدإ انو ظ ٍْ
 ن6 اذا مبوتناال لاح ميتكو لكد هركؤم نايم ١
 م لادجش حلا مادام عطس لاق و ءفسوب كفئورازكق
 اذا تامئالاو عانس ال ههيلعف رس اننل طعول او ئانثد
 ماهالال آفو فشيح هدب الذ عيلع انهم
 فثكبو عمت مامالا نم |نرذ ناعم تاانييع اه اولملا

 0 «لاغرما هذال و ةلئثم ايمو د١ "نطل لق ام

 ا لئايوبزتصنا جاليربا يقل مقوم ل اوبن 1

١ 

5 
4! 

 ن1

1 ١ 
53 
5 
6 



 و ورم لا 3 ارح ب ان ا نم هب )عه ام دقريرؤ اجا
 ناصاصقلا,يضرحو ةح دج آر اوسع مج اذا
 . ةلئارل فئعالصا مشل !|جال زينل ١اماو هقشل اوزوكئوساكةلثادلا
 - ةاانرنع علل هنمتائ هنط وشو الم انرئع قل !ةرفبك
 لاقويتسل ابالاد اد الو هاتف حاولا هلشمرئاؤل نط مٌس

 فيل ارآل اووتنس الى لويس! الادوف الرآسو ظ
 دشو ون هاو ازكم النمل زعؤبشل افك ام!( الل ايل ابد او

 | اضاخ هلوخ ام اسم اننا م صتخم رند حا و
 ١ او اهزب لح سرع عي رلادشم د

 فيشل اينمت ذاذ تسل اي هلتق ]11١١ |[ةرمفو عدو وقت
 ظ 0  ةطاوللاو لاوس هلتقاذاازكو

 2 لل الصفنو لاجاك قيشل ابان يلع و يشل اهنا
 1 , تبن _حاورزتل !“اكو تاراع|رزنل ار«اىؤل |أينم و تاريرقنل |
 | قلطتزوؤلطبرزن ئيعوئوعرزتل او عاجالاو ةسلاو باتكلا
 ظ ةالصوازترص وا ئمعو) حوا موص ىلع هنن لود ناكىاطل و

 نوكيا هليرس و اررسفنل ةدوصتم ةعاطوب ام خو نشل
 -وشول ابر صورزلا موال يش نهود بحااواهنحزم
 ًذايعرزتل |١ كو هننل ةدوصتم معد ال مودال هنان لص كك

 ديم د نوكر زل طوس ىشجا و هدج نوبل هال ضير ١
 اًماح نف اذ ١اس رتل د اقعن | عني ةيصعمر ور

 ١ يوتا ير هماصول و كيج مو اقول ابيكم دفع - ليعلا عوير موصرالل ليعمل! ة اق برقا !ةهج روبل وا ليعل
 م كيبلاوصو خو ال ةبرف ءالثيج نوع امنا «انولا بوحو ناماعاد

 - قروتفوهرول اديب قدصِتب نارزن ولُق غارذز الخ ميد نياعل ا ٠
 ١ طعوتيوارغو و نو موبل اذ قرار وا هرزل 0غ

 م م لل ,

 ةيمعمروزللا وكن اق
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 ا

 ا

 ا

 ا

 ا
ْ 

ٍ 



 أ

 0 ماجى لا ولع كارزكو ١ هلنن غر غاغ مش نصت افدصئفر يؤفلا ازييواع

 ةرعارفاسم 0 هم اؤش ]ف اهمغ 2س
 ةلبها ماش لقوة سند كم" "لشن ولع ةفدصر ذئقلازكو

 يول لمح فرص ن :ارزنولو ردات عجن | اح ىرخ ١

 " ناومر ولع نط مهول جابلا هن | أاحوبملل ع نو 7

 نَلااررص معطا نا عمتزاو لأم همغراعو :رصنل ارو
 ”لظملو ءانس در ادع نارا هني :«قسامعط

 .اقطعاف هديعب ماعل | ادد نحل 0 ا
 ىتعنالف دوصلاوب ليصل ال أنَا نال هم 'حا دمع

 .نا معافا اراك طعم ناز عال اهيا

 ناقعهنتواررم ]يب موصوقعةئنوع ائاطم ]مويارذت م
 عدت م ة,زن ىلعو | كد ردغو ا ىيض اوا
 نون نروَسمل ا 8« ءاقول ا هملعف لطشتل ارحوف يباغمرق نا 1

 0 0 ظ

 دويل اد ما ل نصمم انزل لجارنمو ماك انإوسد غانك 1

 مهورلجاف ةلا زر ريغللو ةراح نام
 تا 0 انكر و تلا ارزم و وكاحلا لع

 لوب عش نارا لف ءأزمو

 ةصمل اوف إب غ انيد١ انركد دقو هال اولاجرل الع وعل تس
 رنأ ولبست انرككرتو هل الفل ار انذ 2 ةرهملا بوجد

 بن انرككرؤو ممم لكرفع ةبجاو ىرور وذل ولعب وتل انزع
 رباعبجاف هللاف «اتشل الع سل ١و:رززل !|يزمومليصنت عبوتلا ٠

 لوب 2 رق و بل اف ناحاوزا نذ مال |نيةعيتزم زجر الذا
 تحرز اذا ةدإ 'نادتخال اوثدرورتو بوجولل انورعال و

 ًَ نر كرف ويعجن قح ككل |رنعل يوزل ١ نذاربشب ايتسب نم
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 5 2 ذأ

 ر

 ل وح وىت كلا نم و التل ا دوس ب اد غ ] ادلع ةَرَح (قلاى : كا 0
  ٌقلقلاةآلارضزن الد فاشل ادعو برن دئازلاةودحاول امل

 غب

 ىتلالع نا ةلااهسو همرز بلف ائزلا با. ارزيإصمت
 - ارقسو«.لعزولص اونمآ نزإ ااهت اا اغبل ا مالشسلا هيلع

 ل00 اا بوح تب نيرا يطا حغ أكن

 نمجركال وق وبدر ارك ]ينمتش ال مالا نال حاد قشول و
 ٠١ تقدالاف مدام .ك مالنيلوئلا ص هوما لف الخال د 1 5 5 - . 5 يإ اكواوطن !لوق وبورك اركب جاو اللا هع ذو اناعم
 اواكبجاو ئازاق ئعلوق نعد انف ال | ٍدعنحاو ةزمريل م
 ير كال وق طودسملا حاصر اكاد 7 اكو اوظنا زوق يووتلا ذ | .. لعجعى راو لوقف الاو قيشنشل لب هانت دك ذك ال هلا 2 ضر غوس ورح اوربخ نيسم تال بوجول !ٍاعركد

 لارج 2و تحت عبق ع كر راو

 بلووسو مالبتمل اييلع جدل العب حاو مالّيل!ذكو دهشتلا

 ةيلعامم هنن صلود ىواوطلا بلد و برذ حبغ 2و رنرشتل
 دكامداةمشيدح 2و ىلع ]صن اذ قع ترك | برؤن | مغد
 11 لص ماذ مانع تركد نم وي ١ نينلتلزف هنا دعب اذ كيلع اص لذ نع تركو نم و رفركذ و
 4 7 ىوربلاعوعت هلا ]ص لاك و

8. 

 2 ها

1 

 . طفوا ةترون ال او لبذل ذاريلنخاو عاجالاد
 | سوف رنالا ءوئصذ و1 دع ل 0

80 7 

  لباداوررسانل إغا ككزف ع لسد اذ ندع كرك نم لاف هنتا
 ' ةباهلادل انامو برنل ا لع ىو اهطلأ ثبدح ٌىنرككا [ج و يصاع

 دل موزع تن ايل ىف ةيلع 6ت هرث | لص هرككض عد نشررطم
 1 كلون! ]فنول هلآ عى ملا مزق لو نبط اخ لات لسن



 ١و دل ازاق نوعين داكالمو بلا لع ميش مناة! يف

 اتاوالالفتسا ةلكالل او“ اشالارث اساعازئو مالسل هيلع

 لص  ىلص ت١ انلقو «هترواعأنتحا كد نع رحاول ا دذ غلبت ٠
 هدا انعم برس اصب ١لاذ هب ويل امملعاكرأل رضع سلا

 “١ “ كهتلاوزبقل امانا هوك ارتاومركد عش ناكو تف ىولعنل

 لافئيعمجامررباعم هتن'ناوضر وب اّدلاو باوقلا وع و )زو

 1 اد و وجي سو +

 لاثوتن او !+ اىايؤص سو هيلع مت هزت وص هنعشمملا هذ
 أت اعةولقلا تالعاوممجا ىو وتل الاقد ينل ارو هئيطنا

 دراما ضو ماذا ل تو هان ازا وج ا ممعاعىيملاو مهرمغ
 راعسبن ال هيزشت هفداركه ورقم |عيئصلاو لولا كوست
 هبال م مجن أوج يعاوتتاو كو نع انيءووو عيبل ازبما
 وذ ىلع يلح صو اعم نا ملعاو مالسسل او عولصلا 8: ممل امش
 مشت ةرمآل| و قعبس باف ١و توعد, ايظ ١و هركد ل عابابنرلا
 يلعؤلقلاب هت هنتارما ]يور شوفو هرب لو ضتو نما و

 قلاع نور اس تلكالمو دنا نإ جلال عبولصم تكئالمد

 «اعرتلمو ةداسةلكالملا نمو دمتم عكودتا نبى رو متيزل لص
 كل نود ىنا هكا نلصل يكفل اند ىب امن ىرا موهمجرمل

 يل .اهلاوبالاغو هشوككذ ايزو شيمكس ءالتل هيلع شالو ةجر
 9 هامل !ل”الملاولصو دكككلملا نم هيلع ف انثد كنت اعولص
 لاف ربع اتا دهنتل اًكحاووبذ هد ابعت متهتارعامدكلا انا

 هباعم (3همف تشل هيلع الع الاساور
 دنع هيلع يس ناد أوما عتود نمو هلع
 ءقلخا عرفو !مت هرتا ناز صاملاو مرككر ثعو عمت هروشخ

 نال أياش وسو سو هيلعوتتدنن الص تن لعاوتجن لا



 1[ 00 ارم _ئئب علا 0 يلا فاين رايس زازا ليا نسخت ا
 ٠ هيلعاتب قصرا ىوروءاعرل ا[ و دهششل ادرك 3و خلشلا

00 
 ١ قص اذاويفلدءالاغ هأعد 9 :اربب [عماسو هب مرلع اون هش اص

 ١ - [مل مْ هيلع «انثلاو عت هنتر رن دييلف كدحا
 1 م ا و ' مالننلا
 ١ قدلاواصس حو شدش هن ل! دعصنال ومال او «ائشنا

 ١ * اان "امتنا ود هك "امد كيدحو السد | هيلع ' ظ
 قايلع زوالا رطاوم نمو اعز ارعص -ايعقولمقلا ث.داج ظ 1

 وتل صلاخدقو ناذالارنعوا شب 0و 0
 - ىضجمركو ع سم ملغ نلع ترم جون غر اس د هيلع ظ
 . ٠١ قليرعألا هيلعصب ال لاجو_ يت اىنع هيلع ٌلصل ا« لولا اا

 - ةفطو هيلع وللا نطاون نمو باوثلل ملط هبا نحالا ١

ٍ 

 ١ موب هيلع ول قلا نمد اتكلم ال اد رورم د 1
 قبلاو غم نإ ىيفااخ . لوغو رجلا لوخد 1
 لضربات يدا و هيلع مرتو مل آىلعو ' ا
 ل اذاو كتجمباوب | هد او جونذ زرع مجرما !لوغند زعل ههكي ا

 دج ني اذ و لوضك ل رجنر عضوم ل عجول ركوجنت 1 ا

 ةيئولصل ا نااوملا نيد هنتالوسر لع مال !اهيدفدح د
 ١ و دس اهنا ناكل ركل دعم ةزان ع اشلااضا 5

 لص ٠ ةاببلادعتب تاو ائاسيزلا ل |[عو بلعولَّصلا ا
 سم الام , انك ناجْص نم اس و هيلعاكت هنا ا

 فقول 2ع موي لاول باك اك ريس ماداد

 5 ضان ات ولا وراد اغشالعو لاذ
١ 1 ١! 



 ١ل 5 / 61 م ]
 ٠ م اولاف نيومج | مانع تس هتئاوخر ةبارشل١ نا كعردق يرفع قنا 3

 رينا بوي جدو ظ
 تاممسرب العشاء اكمتزذو هجاوز او وم لعلي و دترزو

 اكل لعو درع ولع ص مهكل !اولوت لاف تاور ونوم نيم ظ

 نيل الاومعهربا للغش ادعو مهرب الع تتس
 لأطعو َيالاعإل ديف لص جهلا اعل وو دحتديج ا

 نادل و كو سرو كريعر لع ملل اماور هم ني ٠

 لأ عود لعكدبو دي ديم ثام هرب لأواعو مهرب ولع ٠ ثبقم اكيرص دع لص ملا وعلا ردم كلن اري لا.
 د درو ع مروح هللا درج دبا و بعرب اوعتكراءاكد زق
 ري ريما ميعرب !لاولعو مهرب مولع كرت اكد لاى لع
 2“ دبل مسربا سقم اهدي لآ عو هزم طعمتسو بك
 لاتكك ا عرس نم ماسسو هيياعةتت هبت يصل وو نورك ردي كلا

 دجعآرح ترق ]هيف تسل ١ ]سبا |:راع نم اذ ١ة هال !لارككإ 1
 نام ا ةس لعب اوّسنَر ذو نيرو رل ١تارماهجاوز و نتا ىّتنلا
 ء سلوغ غر قصبلا نما هاكوريج دب كك حيه ربوع
 هللا ايلف وطصلارغوحز ولا رس لأن بش كادار)
 هشروو هجاوزاو هدال واو هباسص اورلآراعورّوص ىلعإص
 انلعو هتقاو هيت ههعابش/و لش ١و هر أيرع او هب هاو
 "افشل باتك2 ئه راسصخو نيمحارل محرما أد نيومج 1 ىرعخ

 بدت هتاص قبلاوعؤرشن ريفف اخ هت ضاسوماقل
 م ةيلعةنازص نك عؤسزم مالت العز اكل ءاعيلاو متسو

 ظ

 بيلاور ذو تاجردرع هل امو تائيطغرسشع هنشطتخو عولص
 لنملزت : لص متل ل اف نم مالت اهيل عل اأو ت انسجرشع

 ةيذلاع وبس ايلا و | اور ىو عاف هل ثبحو كرزعدؤملا



 و
7 1 

ٌْ 000 

 نب
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 بص
 مهمبستسو

 1 7 اص عصا و هع ' بلص :.آسدو ل عائن هنا لاؤو وليم ”لعرتلا
 لاذ ولم نماحجا ككابكع قلقلارثك1غ )لوس اي لا غسعك ] و كيلوا هن يقيلف طيمام دلك هيلع
 ظ لوسر ايلأخ 3 ”ثدر'ناو تتش ام, لافودرلا لة تتشام

 قف

 مهد مو

 5 حسبو 4 مه

 - اح ٠ اب ع د د 7

 -- - 0 سس سس سس هسييببيخحسل

5 

 وعد ىزل ١ ىلاعد نم ككل مجا مكه انعم غولص نم كك[ محا نوح ظ
 . ةتوعناملدب يعؤبص ١ ى١ اياك ة ولصلكلمج١ نذ١ لافوننل ١
 كرو ك ايندو ديد نعل ءامى )كب يكن 51لافخ وفشل '

 ٠ ةَتالسوسزرل اوبظتو عت هتاركلوإع ةزغشم هبلعةولقلا لا .
 | كاثياوهفندص اومنم هقحدادإب لافتش ال او سو هيلعاكت ا
 رت هنت لوجعىنملا لجان شلل اله و هس لعمل اعل ْ

 ' د نيلئاتلاطعاامإفف !هتيطعإ ةلتسمزءىركذ له نم هلنشيز

1 
 ل

2 

 | قلطذعهيلعساؤص مالسل ا ددموسالع ة2ص ١ ادسملا قارن

١ 
8 

: 
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 1 كرر ا ءاور كبن د ككرنكو لهي نكت ذا كابل هولص لمح اهبثا
1 

 ١ ب دهب لعد يذاوب نب بآل  نوسب هنككالمو هننا ةاووح ذ
 ١ نيززملا هككاملا عمن 3 ]جمتعدت قف اول ق هيو قص هنا: [1

 ظ
١ 

 هنت ايجي اخ نم سو هيلع مت هنت' مل اقع هنئل هءاعد

 | ةلافؤ]طلاهاور حابمفلا اتاك يوبسعت !هلياوسبام انزع
 من تك هثام هيلع هلت ا لص رش نمرآسو هيلع ا6تدنتا قييم

 ١  23ةيمقلا موب هتئانكش واد اّذلانم ةءارماو ىاهنل | نم ةدارس نيدبع ١
  3يطلا هاور «ريرشل احم 2 ١ هنت ّنامآس و هلع كد رنا ىيص لاذ اضم 0

  ىهريغع يالا هاور مالشلا ة ماع ةثوشأرب قبح ارتس :لكالم
 ظ ”ءاهنس هاطعا ذم يرقب هنن نإلستو هيلع هفا صل أف ٍ 1

  هيناساو همس ابوفكب هيلا موو ا دحا!علبص الف قبالثل ظ 10
 ١ لآ صريتسو هيلع هتإ صا وذا طلاور اًزبلاهاور لسع ١ 2ةحاوزككركبعترلا يعم ليكع يصدق نالف نب نالذ اد

 و ل



 مم 4 4 1 4 ظ 00

 : 000 مولا هون : لع

 احن زمشلا هليل اكد دؤءشل مهن ةعابم لم تاق
يكل امه بون ذ هل غد نا هنت العار ناك ىلا اوس و ظ

 ىكدو:ل

 الصن/رعانبانكق يتفد نيئكيجالا اه هلو غارت !هاوز مويلا

 أرمو هقفلا ؛ىوعنوسو تول ادوتالطتا2 ةصلا برحو ايمو

 -دموجولل الاوزون هرتشااماقزخاذ ©تةاات نزؤلا زق
 ايلا يآ قل |ر هر الف هركمو ةنسو بحاوورزرف ةءاوتلاةارلعا

 هبشيو نازل امميبقلطن ام ءامال ار ئعر زل اككتيلّصلا#
 رسق

 دافوفكت اب[ لت تاور 2و يآ ةناوز 2و عوعو دحا تاطخ
 نبيا نيفبطتلا تحن ناك مع نور ةرازولا نعد ارقملأ انه

 ةليوطةنآتاساصق تآناشلتو هت الاد اق بحاول ااناو

 ةنونسملاو يزل نمزيخال او تخش ثوم نيالا ذهن ايم
 ىرورصتلا لاوطرطن اويل اون ل12 جارتنا عئوارزملاوناتا

صلاطوغل ا هنو 2وربلا ةروس لا نامل نيوس نم ني ثلالاربع
 «اً

 داسم تف ذو نيكإك ةروسؤلا موربلا عروس نبويومطَسوا ظ

 لاك بسك ؛رورفلاووشلا و م ئصم او ]لا نيته نتئبو
 مالا ندخ نوازل ا رجعو ةبجاولا تب]هفلاط يش يس دوركماو
ازلا نمش نيرعنو ماشلاْغةل اح هو.

 لصفنلاو ئولرتلا نم خبل لآ

 نانكل طير ازهيى «رن] )ل51 نم كآرغل 2 ممرض أيثمو ىتغل ١
 أ( الاون هنتاداتهبيزنشت ايزمورليصنن كرت بان ءانركر قو 1

 وفم ظعشل ١ امإو داو الا ثدى ءانثلاو ,طمّدلاناركدو

 أم هعم لوش ناربالف تي هتتامشركك اذ [ىنمبرحاكرلع
 ناك اسوالحوْرع هنشالاق اذا لو باث ىظعتل ايوشس 1

 ةلص ىداوهعالا كرب تل هتاف دكة وعد الالححوا
 اذ اكو مطل هجو لعال هركد نما يعال ادبي مدل هز تانعم |

« 



 وش اهمدلاجم كري لون كك! او بجاو هاّّتلاف عربخزم
 ظ 000 0 . 7 ا 00

 ظ 9 ا دس ' 00 اراكىنبب ناظ ثحاللو دحاو د انلويديوبلا '
 «دوحو نككم السل اكرا نم نكرو قدرك
 4 ةم لاعب اكو هيو تين اليس يل متل نال
 تنل انواوطلاو فرعي فوقولاو عيرح الاه ضرف ةرخو عاج الاف
 | ,ضارنلو نيم او انتا نبوسسلاو تايتلانئارح الاتايحادتك
 ' كطاعرو 0

 اك طولا ؤ اوط و لالح ال |ادنعصقتل د
 يبوس وطنا
 ظ "ب ةرارطو يمل سو ريف نانلاذىاوطل ا ةلايطلال

 ةرككاسدازامو دفدو ةرارز اضاوطو ءهى نم اعدت" ظ
 . قماح اورشع ةعس كب يا سا الع

 قزتلا تايجاولا نانعو هزكسم كوم نبانكدازرب
 أ طيح اود زو ةئسرت مرض اقو فاوطل 9 نمل الع

  ههراعو يلا نبادازو بنا نمهزج فدةهوردرع !ابح او ا 1
 000 اون ناو دوسال الل نعدارش اناوبرو رخ | ابحإو : ١

. 00 | 
 'هفلحو هع دق ة نراقلا مرو قلو المت ترا اولا
 3 او ازيؤ مخل ل اور مانا نقلل و خشتملا ارك
 رع ئازوؤلا كحد باداو ناس اوسامو تابحاوو
 0 لوس مذ كيا هتان جول هك ل رمي الد هبال نال

 راس خل هتزعو امهاضت دهؤان اف ىاوطلإ ٍةعكر :

: 
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 يأ
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 كح نا جالببلاو: لاق ساملا حراك ا معو١ اويرس نعومخل اكن ظ

 مد هيلعرزعربئل ارت ناو نسم ال ررؤل انكرَت نا ايت ت انحاولا
 لاقث ةئسواهبحاود !ضرف مه |ه ابرق فلتخارتف ةئملااماو 1

 5 ةنس رولا نا نام ا نمرثكو هعد أت ناو :ارولا بحاص
 ىالعل اهعتبو قلوه ةتساهن اءتاو وخانملا زل زيف احراق ٠

 ري اهنا انام اضم < عتلو لاق هكساشوت
 اطل ادعس و ةسصااو قولا ناوباريلا اص ليغااو كييضن
 ليلقللاادع د نص اق ,ىوتم هئر15١ ةنحاطبحلص لاه زك

 مرخأ لاقو هاد انفربغو شون قص لملف ابرزع ةئس قولا تالت

 ود قاشل|اهوشولاك ةبحاو اهنا ريوتملاو ةيجارتلا حاسما
 ليو مالك علا انين نو عوطن اهئاوهرفعم اونو تضيف اهيا
 داقوتل الاحرن ماكتكاايزمو ةل١ءايحا ونامل العم[: كرت و

 تع افاجنو !نلئ | جرش ال عاج ال ايبجاووب مطعم لاف
ثبع انزل وفد فول هاك :نانت وزو مزال ذ

 ن'نامتال 

 فوضع لامازب ماوملا نبالاخئزن ١(هنرف ءاكآةل ار يزخلا
 نينعنلانيصغلوشم ع1 /اينل نال إبق عركضداع ناي سوما
 مان وملا بق اغىزل او < هشادرعب ىزل امل ولا باوثت المع

 دضقو دس (زملا نه ناحل ل اسملا هدعننف ناديا و
 م: اببلاووىن ا سيشل منن لما مستلم

 هسا اثم ناذ :قئثل اوربرل ارك ناوجوتلا ضف الارخ
 /1 2 0 امر دافوبو نيرعقلانلجأل ثد

 دشألا لاح 2 اماو ن (ةوتلا لاح »ءض ارث ال | لبضررع و يأ

 ل العر دافلا لع يعرف ناره ثنا باسم و دوارو

 ا هن يوه وءاتلارم كب اط اما كك (ذ هت لون كسسمت

 ٍنيفابشلا ناوخا ادافع ةزتلاقاللاف ةءامادلا دلاخ نيفاكتل سو رع
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 مه >5 وسو حج 2 حلق سسمشم ١ :سح 5-0

 ع 2 واتم - ك0

52-0 

 ص يحج هج نس يسع ف حي مع ل حس“

 2129 اتالم
 مدا# بع 926

 أ ساق اتركك م ىةيلعر ايموفكد
 اكعيبصاو 1: عافك ير نلت او مايل نب
 | 2 00 ١
 ول ابركد انكرتهاوعد لعؤت ال د « الوب نم
 ير ملال ىوغليقزتشا نب از !'لامتعاعلارنعال الاخ
 د اريل ةريقو ىتوثل وبس اود لافونل كيج عرولفلا
 ظ ع د ارم كلاما تاجاولا |. ةيجوزلا وقح ا مدعئ اول وح هركو ةقشنلا وريم لعاررقل ايذارتقالا
 ١ انام ارلالاملا ارسو علمحالاد /ةنرضاو باركك ان كب ان زيك
 ؟ ايمو تلالاتزراتكا ايمو لهل 5 ل يمنتو ارش وااومُغ
 قسمان ءطخراتنعوءاطقلشم از اخ رتزل !تاراقك
 . ,يلئرؤ ناد رصؤم قر عرف هز انكك) وم ان اوركك ارب امرا
 < امأو -قاعالع لغم ع يدو ناعبأتتم ليرهس أسف الاع

 . "ةلزكازمد ا الو ةل انك ةلق اعل الع لا ركب ترانا ١
 | ايصخالاو هيلعمرق نأ بفرع ىبق أب

 و كة زمد اكس نيس م مناف

 1 00 ارش ا
 لطالا» ماتو ني ان مزن لش لم
 ل ]زج ارزم .و "0 ةداس اعمار 0

 يسال يمطر راو ماهل ةريقلا
 ظ اره ]يمت أرسم فو نيذ بعض رع فيو المنتو لالخ
 مامالاو انجل ١“ ازج ايزمو كيل طيلف رنا عن زنق بان
 ادوصتماوضعو !ىبرو | هس ]ريلحوا اطبخ يوئربسلد ل لش
 . ملا نيرتطاوبت نعل ليلااو هن هه للا .. ةماوالاو تايانجلممكةرعو تاذط ارث 7و ]ب يطر | هرنسح نم

 . ايلا

 ا
 أ



 جي امد اهنمو مايشلاو فرشلاو ٠
 د 'منتتلاو هياقال جاوومجو

 ةيالا اهنمو عطاقل اب تباث عم ٌركموزنل ١لاملا اهئمد.

يز هرشعلا اهنمو ناكل ام ٌعاراباصن لكم نإ طفل | ةقرصو ظ
 م

و تارافككاو ا تارحاول نم هيلع ناك نمل ةسمول !اهلمو
 ريع

 :باس ابوه تاننتل !اهنمو لاما هنمرماغ الامت لاكذ
 ةجوزل !ةقننوزل الع مةريكااهنمو بتلا ًاهنمو ةيجوزلا

 روم ااهشو ىالطنا : نقلا ةقفن اهنس واع انس اهتوسكو
 كقلطف اهروم ال لايعواررمركك الب ثحور ضروب و ةئينم اهنم

 بو ارش رم منو ءريزتا ..لمو ليخ و عدو و قطو رش

فتقل ادالو ١ ةفقث ايثم و هقفل اء بعمّتل او اه اوس نإ
 ىاعب ةزا

 فالطاراعارهر بلو هلال امي رهغقل يبق نها كلشسال بالا

الوات او اتغمالا كك اروي اد
 تانالاغروبرو !ثان اناا بند 

 ١

 اريد اغلاق اذااذكو لام قيل نت ذا رن هاو )رت
 ' . د عارم تاو نقرتفت هيلع

 معن اةيلط اكو رج يا مك ْ
 هله |ذابغضلاو متنا ع مزق فن سلكي ١اوبيشرع لا

 ةالفالاو بة غارجاسجر نكون وسز | سر

اقان لاق هوزج اعاضب سابك | كءنص مهو
 س انلا وجب 

 - ب ارداف اكد او لاماتس هن ميتقن اش دمهيلع زو
 لد 2:تارلاولار بج الو ِبوَرلاري اس الغر بح هدلع :لم أف

ل نبت اذ اقفل !عماوج واو ةئئزدل اون ال انس ناو يلو
 بال

ريؤسلا ةففب عربيزسوم َجلاو لاهل وا ءالاذ انجل و لام
 و

 رع وقال اب اغا اريبال اريج ازهر س ١ ذ١ ١ بالالعار عجرم

 لنجل هيفلخيد ةادجالاو نيرإ اولا ةقنن اهنمو هيلغوعرب
 اعناكنا فولعدأو همال تانجو سال ئاز> 8و اولع أو مالو

 نبالا 2 قوتجشلاكفككاوا عائد أذ بالا ى ذو تح نبالاو +[ نف
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ا ناك طثال ابوسك ب لاذع :اولحل لاق وزنننوع
 1[ امن ار

 | ةووظ بالا طفت بكل ل زغارداف نال اق كلنا
 ١ ملاثالا طع قفينو سال ابسلت نإ بج ايوسك اهم رحاو لك

 7 ؤ هارلأولاودالوالا تن ة وهلا دع نيل اولا مقشن باميا

 /و مالسالا طيش عرض تشن غ ماو مالس الاطرتشس ال تحولا

 لع ثثدح الادو ارمي ”بجاو ى) مرح متن ىذ ]كك ةذفنلا ظ ا

 . قئادالبغص مرعب حرىذ ميل انرثعو ماقيالاو وخال اكزيدولو ا ى نيرلاولامغلر ءالوب عش الالاو هالو 5 اكأهرخ شر اوك ل
 ١ يلزتحد از انونجد اى اداانمن «6 نابزج اعرق اذن .

 |” ليتبا نا] تنجو أو مهيرمظ ولع م هس حبس ال + اينعا اونا ْ : ْ
 ١ محجر اذ بوكر نالصافلاو ةديعبلا نو د ةبجاو عزؤلا ءالضل
 . كارااجوقر دوعسم نناةءارق ءو لذ رس ثراول ااعو مدلاقدثد

 * ملال ننال ع هب ىازكك) الط !ديبتت ناحل لوسالاةلهعاك يشل هلا نب تلطعف ةويرشم فو دكا لنم محن ت2 اكذ
 ةلث ١ا|سمتنو ثرالا هدب رثل او درت امزلاو نون الاورغشلا د
 ١ دطوولزسوب ؛!لدذعق طفل ارابت انوه ابل مدام ادق ثلا2
 |فشاع ىرحالاو اوس قنئ غاضِش اب ارصدحا نانياور ىذ درع
 0 فاس

 ١ : ةقوككمُتل اب ررفهاسل نط حكوتفلاو برغل ناؤنارل !ميلع '
 : 3عقنتلا تناكأم نا [2:: قرف وفشل زيبو فل نيب" نال طفلا

 كأري هد هنت ١ قوتحو ىف دال! ببسب ه كبعؤح غلا ةضَد ظ 0

 ملاذا الغم دكر دلو عازل دمل ا وح نر شعب الام ميلا نمأربت_ 0000
 انأف ةقفنل هيلع هل شاف باعنمدت توك ]نعي ابوك نك ]
 ١ اطلوونديم لوقر شعب ابوسك اكماو تطفس قش را ويد لو قفن١ ا

2 5 
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 لا ا

 كك اهل ةقنن ينمو ماهطا باك اك ىوتفلا: هيلعلويع كامعارزبو ٠١
 ديب اهلاف و *اراعلا عاج ا هيْلَعَو هنه او نيعلع فتن ناز ول اوامذ
 اون قا ذااماو دشح لولا لعسع ناذ باشتلالععورر الاون 4 ذا

 فنان كوالابسك يلمح هاطول اخاف باح طع ضيمداف ١
 ظ هلكر بكاء ارجاع مولا 4 1ذ اشيك هايناذاآلا هضنوع
 ىلع زوالا رغم نآوهيلع قغش ناو ١١3١ لبتسلا لاه نملوانزب نا
 ن اكول هعبب افلأم اهيلعؤنش هاوإ وللا باف باشكالا
 ١ ملكقافنال العرج ناخ ةرتيملا هدلول ماو رئرملا فالج اثنكرم
 . هنعهتقثثنطتس انمز اريعقنعاولو بسكال عاوميف لا
 ١ ىف افزيعال ةباوزلاهاظ 2 تاناويابرتاس انتو ل اما تس ونسخ و

 هل ضقل ا ىخج - اقلاع اسف عون كيحالا نال اريلعى ان لأ لع

 هنب (ريث هن أي درمو هثككو هلوضثل اق سال ابله !نيعدو

اف الاهرعوم عببلا نع اهب عابثاوم ائأ بوكو <”هننا د
 ق

 ؤ 00 قتال تتابوحاوت وه هناثلاسلخد ةداما فيملا#ت
 تلى واهنيط !ها) وضدالا شاشح كت اهعئلط |

 ظ هاويلل مغ, هرككمثارككام ادهرغو لاملاتعا شارع رى ناويملا

 «ىل اة هناف عوألا و رورلا نع كاكم الاكنجد اريعونشالنا
 ّ ىف اشلالوقوسو ناوبملا ربع ماوبوسوب نيو لاما عإض
ل |اهنمو ةعامل هيلعايذ طاتحالآو مرغل دح ١و كامو

 ْ : يةفنت

 ١ همت لجر ديعن موال آّنم الدان اك هام ةعننملا هل نمإع

 ٌْ اهب د ناسا راع ىعو اوك دنملا هل نبع ةئننل افرخال

 أه انس ولحرلراربىمو اهو جراما هل نم لعةئننل اف أيزطن
ْ 

 الا كيا اند رعولو هل ةمننملا ةالوكتالبحاصوع ةئئتل رخال
 رمربس الا ذ اقن | اهتم انب انك أضل تالمامملاو تايششلا

 لاءربدلا نبع ملااملن كنب لعين ساتلاوعبجاو اذ ىائكك عبس ْ
/ 1 

0 

2 



 ا

: َ 

 ا
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 ١ سملاح مع يم

 " هسصلغلاساتا ىلعوث هيلا لوصولادنكبال هنككد ناكوا
 نال ةاههسنزيعسزملاقافن !اهنمَو هيلع ومجربة ىهلاوماب
 ظ 0 00 لاو يطلم هل هن كب امرمدق هشنإع
 | ولالا هضن نع تب امردق ضب سكك و لكأل و شرف

 ضل لا نئككاذكو قس 2 اذكت تومل! نم نوصل ظ هوقبيسو ءوجطن نآس انل اكسب كالهلاو ا بزفرشطملاو بلوم ةصرخ' عقد نم نان طضملاو عقافنالااهنمو هلآ . سير ياعم نع
 - كلاما تير ىم هب ازعل املا تجمحا صج ا !ذارقفلا
 هلعوكدتداقرص لوستول هانا أم نخالا نيالا ىبلكتل !ثنع : كاك ]وعدن اهلا تارجاال اب صم هنيفككس انز عب

 - عوز لوسترل امكان[ امو امك اقو هنعم ايناس هنن الاف
 ١ نيزا و سافتالارتاعل'تأيجاول نمو هون اذ هشروكابم ام '

 ردم سب ذم اذتدلاع رب و لوم بار نم 5 ترم اكو 0 : ا انيواماتس ضايالاط يتلا ضال الاس يس 2. ١

 تلوح نيل مص دانسالا نب نر نإ
 سبشل جناب ازمل | ةتانتدزاد قالخالاو لاعالاو دي ما
 ' هكتحي نال اعال آو ةلط ابلا تاد انتعال ارث سوم طعتلاو
 مرسلا باوشلاجو لع لاعا عج هود ليدل اوف نع

 . 31 نؤهطع تشو طيؤتلاو طارالا طز عدعس نا قالخا
 تسمآ لو نادغم تافئيلا,ن ]صالات توم ناوي ١لاوحالا
 . اير هنتاوضر هنا يل اقلام اكد ١ لوعلا انجوفتفم لع بوي«نا هنن

 ريتالهالإلعونلاقلاخلا دوبعملان ابريلق ككذب هازلاو :
 الم هاعالا نم هاضتقم مايقلاببججب لكدذو عه ارترهو لكلا 3

  بلفلليض رم قيذخجو ناستلإب وكلا نمو موبلاو هلسرو فبكت

05 

-- 

 . 2 هس ع 61 . 7 2 1 4

 ل حي نت دس وبس وبس ينس جنبي“ عيوب تهم يح د وسع | مج 3.٠ رح تست دج جدع معما 5-9 -

 ىلإ

 يات و بل ضل اخ حا



 ناو هيلع تاششل او اه لع ّماهنس 1 مياملاوشلا
 - كتموف هروخر نسلم لاه لعتل ١ ناعور عود ال
 ءٌةيصعم نعإوئتحاو هّعاطبا ىلوف هتناماالعاومانتما
  ىروس ههلز ١ةمائئسالا انقزد اف انيشاركهنلا
 كاان ١و |: بص ! لينك وءاني عند ك[ض هش د ابندته)
 كبد وعن" كرمد يس الخزحالا تناولكبت ئُش ةلف لؤالا
 39 .كفغلا ناو ذ كرنوي امرين مهلا ؟ثاىاو ةويملا 2ظ ,زنلاو انغلاةننص نوريقلا تانع نمو ذككاو ل شغل ا نم
 رك هاف |' العا: ةنزن نا ىكتسن و ةليمملا مانا :كتعاطم |:اوتملف
 وخربلاةلإ] اعاو ينحل وشسخو قيما جلا بانا انل بست :.  نافاّصلاخاناياو”اركذ انال وعش اخ ايلف اّساو الرد
 .. 274 رز ناو اني اشمزغت ناوثازيول اولو ان زعخن نا كككش لا < "ندباعلاززئافلا تاحرر ون تلاةداعس و"ندق داش نيج
 باص او ل آيعونسرمألاو نيل ال ابيع هنت وص ه”انيلعال ءانل ةّح ابر انبانكلسح صر عملعأ اق !انيلع لف نم

 : ه2 نوما

 بطعم اول ١ عفو رق لكم هاياطع نم دوعب نه
 لقالارّسع عوعٍس وزع ن1ولا#: / ديزغب لولا انك ل

 ظ فلاو نب لكى عيش مس خ بج دروس نم ظ
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 ين سس نافع 5-5 مجدم نس تيس 1 د

 تعي ب 2 ا ل ل ويح ربعجي - دج عصمت كب به ع 2 ..س و ةيبيصحتب _ ص صخوبس تكتل ا ا 02 222

 --- ووعسع

 متي 570 هش“

٠. 

 مج نا]حرلل لالا ىرتالا لاق قلاحلا ةصعم 2قولؤيل ةعاط ال
 د -- وول امج همشنل اع لاو اي ازم عئللا

 ظ لاف ةوزل فذ اب شائف ن اور ازهتس الا ايرلع عش ةءلم | تعطغولد

 قع ماسلا هيلعاتب ةرمتخم الذ ا ةسمخ ةءاونشسلا ىدونل الاف
 | 2 ةنالموقراخك!8 مداثلا ضوفولاوطو زوم ا لوه نم ةحاذالا
  دائازخبزمف سارلاو را اوبجوتلموقل مدل ال! باصربعب
 - كعو نفوزلا# لاف ةنلل 2 تاحرّرلا ةدانز ء دسم اهل و نيبال ارم
 ٠ وفش نادت اعافشس عبو درغزاث هبا ده اح او تلأثل اد صخ هك ن١

 : 7 دول نفل ؤل بازل ونفت خ جشم ناو ةزيرملاب تام نا
 ْ . ميرتتو مرنعر واجب ضيضوؤملا ارم نم ةعاج جفشب ناو بل اط هب اك

 (.. قبل اولخرب ىتخ شرم ا اوط ١ ون حفشي هاو ثاعافلا
 .٠ ةتبطعوا شرعت ملا ومال رس خلع

 ١ نامل وم ا هزكىي رباع نطس درب انعرارلتاو مالتل العوجا

 ظ ءلالرلاو ىرشاؤظو وطن مرهشوا اواهالارابخامك لال رل| ىطت سوا نظر لالا تايال اك ةلالدلا جل ترسلاولممو 2س ىصرشلاولادلاد ترشل او طق عبرا زنا ةيعيسلا ةلالاز عما

 ١ دارا رز ب ول مكاكعالاو  دصاقتلا عرش دلي لدع

 يبات توك بيساو ةنمل تشب يللا, د انها تب 0 ري مودم يم سالب
 ' مييمساتداانالع فشككا ذي نيرلا الع جلا رك ذ ليلد
 راها الب هتدإ اهاصقر ا البن ٠ عير ى شنو ب انك اهدحا معبرا
 2”  نيئلاةداهشو عاممجتلالوذ يادانألا اهعبش م ةنسل | اهن انو

 يور يقل «يب اند. عفراع سانت يعم نيل شل
 .) يما نسرولا قيصلا طهرس مرح يرغا
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